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O presente documento foi impresso em frente e verso, contribuindo com o meio
ambiente a partir da redução no consumo de papel e otimização de espaço no
arquivamento de relatórios, tanto nos órgãos ambientais quanto nas instituições
envolvidas.
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Estaleiro Jurong Aracruz – EJA.

1.2

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

NOME: JURONG DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (JDB).
CNPJ: 09.076.686/0001-79.
ENDEREÇO: Av. Rio Branco, 108 – 27º Andar, Centro – Rio de janeiro – RJ CEP:
20040-001.

1.2.1

Representante legal

NOME: Martin Cheah – Presidente.
TEL: (21) 2506-5400.
E-MAIL: mcheah.osd@jspl.com.sg
CPF: 059.509.667-08.
Cédula de Identidade de Estrangeiro: V355722-8.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIA/RIMA

NOME: CTA – Serviços em Meio Ambiente e Engenharia Ltda.
Nº CRBIO: 208-02.
Nº CTEA: 34773983.
ENDEREÇO: Rua Tereza Zanoni Caser, 265 – Pontal de Camburi, Vitória/ES
CEP: 29.062-070
TEL: (27) 3345-4222.

DIRETOR TÉCNICO:
Alessandro Trazzi, Biólogo, Mestre em Engenharia Ambiental.
TEL: (27) 3345-4222 – e-mail: alessandro@cta-es.com.br
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES GERAIS

As descobertas dos campos de petróleo situados na camada do pré-sal na costa
brasileira foram as maiores novidades do mercado offshore do mundo nos últimos
anos. Anunciado pela Petrobras no dia 8 de novembro de 2007, o primeiro campo
de pré-sal, o campo de Tupi, marcou também a perspectiva de uma nova fronteira
petrolífera para o país. Com reserva estimada de 5 a 8 bilhões de barris de
petróleo, o citado campo faz com que o Brasil deixe de ser um país médio no
setor para se tornar um país de grandes proporções exportadoras, como os
países árabes e a Venezuela.
A camada de pré-sal tem cerca de 800 quilômetros de extensão e vai da costa de
Santa Catarina até o Espírito Santo (Figura 2-1). Além de Tupi, foram
descobertos os campos Guará, Bem-Te-Vi, Carioca, Júpiter, Iara e outros e a
grande questão passou a ser os estratosféricos investimentos que o país tem que
fazer, além dos desafios tecnológicos a serem superados para explorar petróleo a
profundidades que variam de 1000 a 2000 metros de lâmina d'água e entre quatro
e seis mil metros de profundidade no subsolo, chegando, portanto, a até 8000m
da superfície do mar (Figura 2-2), incluindo uma camada que varia de 200 a
2000m de sal (BRAGA, 2009).
Dentre outros, sobressaem-se os desafios para suprir a demanda imposta sobre a
indústria naval brasileira. Em 23 de janeiro de 2009, a Petrobras anunciou seu
programa de investimentos, no qual contempla a demanda para a citada indústria
entre 2009 e 2016. A Tabela 2-1 apresenta a demanda para atender as
necessidades da empresa, a capacidade produtiva do parque naval brasileiro e o
déficit de capacidade produtiva do mesmo no citado período.

CTA-DT-XXX/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

Pág.
4

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Figura 2-1: Localização do pré-sal encontrado no Brasil
Fonte: Petrobras, 2009

Figura 2-2: Localização do pré-sal
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Tabela 2-1: Demanda, capacidade produtiva e déficit de produção da indústria naval
brasileira para o período 2009-1016.

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Demanda
(ton/ano)
113.500
174.350
518.500
518.500
510.300
440.000
440.000
273.300

Capacidade
produtiva(ton/ano)
115.200
115.200
214.800
214.800
250.800
250.800
250.800
250.800

Falta (ton/ano)
59.150
303.700
303.700
259.500
189.200
189.200
22.500

Conforme pode ser observado, projeta-se um déficit de capacidade produtiva da
indústria naval em torno de 305.000 ton de aço a serem processadas ano a ano,
com pico entre 2011 e 2012. Deve-se observar que estão aqui incluídos apenas
os poços já conhecidos e mensurados economicamente, não estando
contemplados os investimentos necessários para que seja operada a bacia do
pré-sal.
A demanda da Petrobras, por si, justifica a implantação de estaleiros no Brasil. À
forte demanda já anunciada, são dignos de destaque a atividade de grandes
petrolíferas na costa do Espírito Santo, a proximidade da costa brasileira com a
costa oeste africana e o grande afluxo de navios nos portos do Espírito Santo.
Das dez maiores empresas petrolíferas do mundo, Chevron, Esso, Statoil e Shell,
além da Petrobras, operam hoje nas bacias do Espírito Santo e correspondem a
um significativo mercado potencial para a indústria naval. A proximidade da costa
brasileira com o oeste da costa africana faz com que haja forte possibilidade de
estaleiros brasileiros prestarem serviços para as operadoras de classe mundial
que operam hoje naquela área. Pela costa do Espírito Santo passaram em 2008
120.000 navios de capacidade de carga acima de 50.000 toneladas.
Considerando-se que estes necessitam de reparos durante sua vida útil e que os
reparos de um casco duram, em média, uma semana, o reparo de 52 unidades,
isto é de apenas 4,3% do total de navios que trafegam no estado, justificam a
construção de um estaleiro no Espírito Santo.
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A Jurong do Brasil faz parte do grupo Sembcorpmarine LTDA, estabelecido em
Cingapura, e possui cinco estaleiros em Cingapura, além de unidades nos
Estados Unidos, Indonésia, Índia e China, sendo nove estaleiros na China através
da empresa Cosco, uma das maiores empresas de construção naval do mundo.
Fornecedora de plataforma para a Petrobras desde 1996 e reparadora de
unidades da Transpetro desde a década de 80, a Jurong já construiu para a
Petrobras 40% das plataformas para a produção de óleo nas bacias offshore.
Diante da forte demanda imposta sobre a indústria naval brasileira, a Jurong do
Brasil optou pela implantação de um estaleiro na costa do Brasil. Dentre as
opções de área que foram apresentadas, sobressaiu-se uma área situada ao sul
do porto de Barra do Riacho. As seguintes condições foram responsáveis para
que a citada área tivesse sido escolhida como prioritária:


Posição estratégica para atender aos campos de produção das bacias de
Santos e Campos,



Apoio político para a instalação do estaleiro,



Comunicação fluida com as autoridades ambientais,



Transparência nas relações governamentais e institucionais,



Transferência da titularidade de terra, e



Presença de uma forte infra-estrutura de logística.

Desta forma a Jurong do Brasil optou pela implantação de um estaleiro no
município de Aracruz, o Estaleiro Jurong Aracruz, em uma área de 825.000 m²
situada entre a localidade de Barra do Sahy e a planta industrial da Aracruz
Celulose. O estaleiro que se pretende instalar é uma unidade para processar
4.000 toneladas por ano, para a construção e reparos navais em plataformas e
navios de qualquer tipo que necessitem desses serviços, sendo a capacidade
para docar até três plataformas de uma vez ou um navio do tipo VLCC (VeryLarge Crude Carriers) e mais uma plataforma. Este Estaleiro gerará 2.500
empregos diretos na fase de construção, que durará quatro anos, e 3.500
empregos diretos e 2.500 indiretos na fase de operação.
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Objetivos e justificativas

O objetivo geral deste empreendimento é a instalação de um estaleiro destinado à
construção e reparo naval. O foco principal será a licitação para fornecimento de
sondas de perfuração e navios plataforma (FPSO) para os campos do Pré-sal.
Também se destinará às atividades de reparo de embarcações tipo VLCC (navios
de 330 x 60 m).
O empreendedor propõe-se a alcançar esse objetivo por meio de um projeto
moderno e eficaz, utilizando tecnologias de sistemas automatizados, idealizados
em consonância com as normas e certificações, de maior credibilidade no
mercado, que garantam melhor eficiência do processo produtivo.
A demanda gerada pela Petrobras em 23 de janeiro de 2009 projeta uma falta de
capacidade produtiva da indústria naval em torno de 305.000 toneladas de aço a
serem processadas por ano, com o pico nos anos de 2011 e 2012. Esta falta
justifica economicamente a construção de 06 (seis) estaleiros semelhantes ao
Jurong do Brasil (capacidade de 480.000 toneladas/ano), somente para atender a
esta empresa com os investimentos já anunciados, sem considerar os
investimentos para que seja operada a Bacia do Pré-sal.
O empreendimento Jurong do Brasil posicionar-se-á como uma alternativa para a
construção de parte das 28 sondas de perfuração que a Petrobras encomendará
no mercado brasileiro. O investimento aplicado no Espírito Santo está em
concordância com as oportunidades criadas pela demanda de infra-estrutura por
parte da Petrobras.
A proximidade da costa brasileira com a costa oeste africana proporciona, ao
projeto Jurong do Brasil, uma fonte alternativa para prestação de serviços, visto
que as operadoras mundiais de petróleo operam hoje na Guiné Equatorial, Nigéria
e Argélia.
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A proximidade com as principais Bacias Petrolíferas brasileiras (Espírito Santo,
Santos e Campos) proporciona ao estado do Espírito Santo uma posição
estratégica no cenário nacional, para instalação de um empreendimento com
estas características.
A Jurong buscava, primeiramente, um local na área estratégica selecionada que
atendesse ao quesito mandatório dos acionistas: a titularidade da terra.
Paralelamente, avaliaram-se outros quesitos, como exemplo: apoio por parte do
poder público envolvido, infraestruturas existentes, logísticas rodoviárias,
ferroviárias, portuárias e aéreas. Com isso, foi escolhida a cidade de Aracruz
como sendo o local geográfico que melhor se encaixa nestas condições
analisadas.

2.1.2

Localização do empreendimento e layout geral das instalações

O empreendimento está prevista para ser implantado em uma área de
aproximadamente 852.000 m², pertencente, atualmente, à Aracruz Celulose,
situado a 1,1 Km ao sul do porto abrigado de Barra do Riacho (Portocel). A área é
limitada a Leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pela rodovia ES-10 e está
inserida entre as coordenadas 7803750 e 7802250 Latitude Sul, e 386750 e
388750 Longitude Oeste. A Figura 2-3 e a Figura 2-4 apresentam a localização
do Estaleiro Jurong Aracruz.
O layout geral das instalações foi concebido a partir da análise dos estudos
ambientais pretéritos elaborados para a instalação do empreendimento em
questão. Esta versão de layout contempla a preocupação com a manutenção da
restinga da região e menor impacto no ambiente marinho local. A Figura 2-5
apresenta o layout geral do empreendimento sobreposto na área de instalação do
empreendimento e o ANEXO I apresenta o layout detalhado das instalações que
serão implantadas.
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Figura 2-3: Localização do Estaleiro Jurong Aracruz.
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Figura 2-4: Visão aérea do local para instalação do EJA.

Conforme apresentado na Figura 2-5 e ANEXO I, o Estaleiro Jurong Aracruz
possuirá estruturas instaladas onshore (em terra) e offshore (em ambiente
marinho). Com isso, será incorporada ao empreendimento uma área adicional de
700x160 metros no Oceano Atlântico, compondo um total de aproximadamente 1
milhão de metros quadrados de área útil. Na área total do empreendimento serão
preservados cerca de 125.000 m² (12,5 ha) de um remanescente do bioma Mata
Atlântica, formado, principalmente, pelo ecossistema associado de Restinga.
Desse modo, as principais áreas que compõe o empreendimento podem ser
caracterizadas, conforme Tabela 2-2.
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Figura 2-5: Layout geral das instalações.
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Tabela 2-2: Estimativa de utilização da área do empreendimento
Local

Área

Área útil offshore

112.000 m²

Área útil onshore

855.000 m²

Área de Restinga preservada

125.000 m²

Área total do empreendimento

2.1.2.1

1.000.000 m²

Estruturas onshore

Em terra, serão locadas as vias de circulação interna e as estruturas responsáveis
em:


Receber e estocar os materiais e equipamentos (chapas de aço, perfis
metálicos, cabos, tubulações, maquinários).



Processá-los (marcação, riscagem, corte, dobramento, acabamento,
soldagem, pintura), para concepção dos painéis, blocos e módulos
necessários na estruturação das plataformas.



Pré-montagem destas estruturas construídas.



Montagem das estruturas pré-montadas nas plataformas.



Apoio operacional (refeitório, vestiário, escritório, posto de combustível,
subestações de energia).

2.1.2.1.1

Galpão de estrutura metálica

Esta estrutura possui uma área total de 15.600 m² e consiste em uma grande área
coberta que será equipada com estruturas para transporte de grandes peças
(ponte rolante e empilhadeiras). O galpão é projetado para acondicionamento de
chapas de aço (menor espessura), tubos e acessórios, eletrodos de solda,
refratários

e

materiais

isolantes,

aços

especiais,

peças

sobressalentes,

equipamentos, entre outros. Está previsto, também, uma área refrigerada para
armazenamento de equipamentos eletrônicos. O controle de entrada/saída de
material será realizado em um escritório, interno ao galpão e, para assegurar o
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alto padrão de qualidade do serviço prestado, este controle será automatizado. A
planta baixa de situação desta estrutura está apresentada no ANEXO II.

2.1.2.1.2

Galpão aberto

Esta estrutura é projetada para receber material que não demanda proteção
contra as ações climáticas, como exemplo: bobinas, chapas de aço (maior
espessura), entre outras. Esta área será equipada com guindastes que permitem
a mobilidade e transporte do material armazenado e possui 12.500 m² de área, a
planta baixa é apresentada no ANEXO III.

2.1.2.1.3

Oficina de armamento

Esta oficina possui uma área de 12.500 m² e é projetada para fabricação de dutos
HVAC, bandeja de cabos, escadas, passarelas e outros acessórios utilizados em
navios e construções offshore. O local será equipado com ponte rolante e
equipamentos para manipulação do aço, tais como: máquinas oxicorte, guilhotina
para cortar chapas de aço, prensa hidráulica, furadeira de coluna e estações de
trabalho para montagem de subconjunto de estruturas. O ANEXO IV apresenta a
planta dos galpões das oficinas.

2.1.2.1.4

Oficina de cascos

Nesta oficina será realizado o processo de produção destinado a construir as
estruturas necessárias para a concepção do casco do navio plataforma (FPSO) e
sondas de perfuração, além de pré-montagem dos blocos. Possui área total de
80.400 m² e será formada por setores que se integram em linhas de produção que
operarão simultaneamente (paralela ou contínua). Estes setores serão descritos a
seguir:
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Armazenamento de aço

Setor destinado ao armazenamento de placas, vigas e dutos com área de
12.600m² e capacidade de armazenamento de 10.000 T. Esta área possuirá
guindastes capazes de transportar até 16 T operando com ímãs ou ganchos para
o transporte do material.

2.1.2.1.4.2

Setor automatizado de pré-tratamento e pintura

Neste setor será realizada a operação de pintura das peças que integrarão o
casco do navio plataforma ou sonda de perfuração, bem como o pré-tratamento
deste material para a pintura ou manipulação (solda, corte, prensagem,
modelagem). A linha de produção é projetada em um sistema fechado e dotado
de mecanismos para contenção dos poluentes gerados, constituído pelas cabines
de pintura (ANEXO V). Todo material passível de reutilização será armazenado e
retorna para o sistema. A decapagem das peças será realizada por jateamento
com granalha de cobre em uma câmara de 3,5m de largura. A linha será
alimentada por máquinas situadas próximas ao local de armazenamento de
placas no interior da Oficina de Cascos.

2.1.2.1.4.3

Setor de processamento do aço

Área coberta com 26.500 m² destinada à marcação, corte, modelagem, desbaste
e soldagem de chapas de aço. Será equipada com 02 (dois) guindastes de
capacidade máxima de 16 T cada, máquina de corte por plasma com controle
numérico para chapas de até 38 mm de espessura, uma máquina de oxicorte com
controle numérico para chapas de até 150 mm de espessura. O fornecimento do
material para este setor será realizado por um sistema sobre trilhos, onde um
veículo transportador possuirá livre acesso por toda extensão do galpão.
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Oficina de tubos

A oficina de tubos, com área de 20.000 m², é o local projetado para manipulação
de todos os tipos de tubulações do processo (planta apresentada no ANEXO VI).
Nesta área serão realizados corte, soldagem, montagem de bobinas, pintura de
peças, entre outros. Será neste setor que os spools são fabricados/montados.

2.1.2.1.6

Oficina elétrica e mecânica

Com uma área total de 20.000 m², esta oficina será equipada com tornos,
equipamentos para perfuração, fresagem, plaineamento, aperfeiçoamento de
instalações, corte e acabamento. Também estarão disponíveis guindastes em
geral, válvulas de segurança e bombas hidráulicas. Esta oficina é projetada para
desempenhar teste de quadros / painéis de distribuição e disjuntores elétricos,
tendo também capacidade para desempenhar revisão completa de máquinas
elétricas (ANEXO VII).

2.1.2.1.7

Oficina de acessórios e reparos

Esta oficina possui área de 5.000 m² e é designada para montagem de unidades
de máquinas, ajustes de tubulações, e outras adequações necessárias para
fabricação de uma zona específica (skids). Os skids, como são conhecidas estas
estruturas, são compostos, basicamente, pela união de equipamentos, painéis e
tubulações para atender a um processo específico (planta elétrica, planta de
distribuição de gás, combustível). Esta oficina, também, é projetada para ajustar
algumas partes de equipamentos/peças para encaixe nos blocos e módulos
(perfuração, corte, dobra, chanfro, prensa).
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Oficina de jateamento e pintura

A oficina de jateamento e pintura tem uma área total de 12.500 m² e será
equipada com sistema para controle de umidade e temperatura e filtros de ar que
permitem a pintura independentemente das condições meteorológicas (planta
apresentada no ANEXO VIII). O setor de acabamento será dotado de um sistema
fechado para reuso da granalha utilizada no desbaste. O equipamento de
desbaste é capaz de armazenar 3000l de granalha.

2.1.2.1.9

Área de montagem dos blocos

Esta área de montagem não possui cobertura e está projetada para ser instalada
em 37.500 m² (planta apresentada no ANEXO IX). Neste local serão manipulados
os produtos gerados nas oficinas de armamento e de casco para montagem dos
Blocos que serão integrados no navio plataforma e/ou sonda de perfuração.

2.1.2.1.10

Área de elevação dos blocos

Área de 50.625 m², projetada para acondicionamento dos blocos montados que
estarão aptos para serem erguidos. O transporte dos blocos será realizado com o
auxílio de 02 (dois) reboques hidráulicos com capacidade máxima de 400 T cada.
A capacidade máxima do terreno é de 20 T/m².

2.1.2.1.11
2.1.2.1.11.1

Estruturas de apoio
Portão principal

O portão principal possuirá uma área de 40m², projetada para controlar a
entrada/saída dos funcionários e visitantes. Esta estrutura possuirá uma sala de
espera e banheiros para uso dos visitantes e funcionários.
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Escritório administrativo

Esta estrutura será construída em 4 pavimentos com uma área total de 5.000 m².
Nesta construção serão instalados os escritórios de controle de qualidade do
processo produtivo e as gerências (coordenação e supervisão) de: engenharia,
contrato,

construção

e

comissionamento,

recursos

humanos,

e

administrativa/financeira. Além dos setores de gerenciamento, o edifício possuirá
as estruturas de suporte como: sanitários, vestiários, salas de reunião, controle de
documentação, sala de cópia.

2.1.2.1.11.3

Estação de gás

A área para armazenamento de gás possui 3.600 m² e está projetada para
armazenar oxigênio, nitrogênio, argônio, acetileno, CO2 e cilindros de GLP para
uso no restaurante. O gasoduto de distribuição será interligado às estruturas que
necessitam do uso d

2.1.2.1.11.4

Refeitório e vestiário

Em uma área de aproximadamente 4.000 m² está previsto para ser construído um
edifício onde serão instalados a cozinha, a cantina e refeitório para assistir
diariamente às refeições dos funcionários. Também nesta área, serão construídas
estruturas para higienização e preparação dos funcionários para o trabalho:
sanitários coletivos, vestiários e armários.
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Subestações de energia

O sistema de energia elétrica do EJA será composto por uma subestação central
(área de 2.500 m² e capacidade de 20 MVA) 08 (oito) subestações secundárias
(área de 350 m² e capacidade para 15 kV cada) instaladas estrategicamente na
planta do empreendimento. A subestação central será abastecida pela Linha de
Distribuição 138 kV da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A (ESCELSA).

2.1.2.1.11.6

Torre de água

A torre d’água possui um volume máximo de armazenagem de 210 m³ e será
instalada a uma altura de 30 m do nível do mar. A torre fornecerá água tratada
para o reservatório de 1.200 m³ que será localizado estrategicamente no pátio do
empreendimento.

2.1.2.1.12

Dique Seco

O Dique Seco possuirá 450 m de comprimento, 120 m de largura e 15 metros de
altura (planta apresentada no ANEXO X), utilizada, prioritariamente, para realizar
as operações de montagem e manutenção no costado e no fundo das
embarcações, para fins de reparos navais em geral. As escotilhas estarão
localizadas na linha de costa e serão abertas sempre que a embarcação
necessite entrar ou sair do Dique Seco. É importante ressaltar que
aproximadamente 15% da área total desta estrutura estará instalada offshore.

2.1.2.2

Estruturas offshore

O layout do empreendimento também prevê a instalação de estruturas na porção
costeira marítima. Estas são responsáveis pela integração dos módulos e blocos
montados onshore no casco da plataforma.
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Cais de integração

O cais de integração será composto por duas partes, sendo uma na porção sul,
possuindo 782 metros de comprimento, e outro na porção norte, possuindo 180
metros, ambos com 25 m de largura. As profundidades dos cais sul e norte serão,
respectivamente, 09 m e 13 m. Esta estrutura possuirá as dimensões necessárias
para que 02 (dois) navios do tipo VLCC atraquem simultaneamente no cais sul e
uma plataforma ou sonda semisubmersível, no cais norte. O cais será provido das
estruturas necessárias para amarração dos navios e será equipado com 01 (um)
guindaste de pórtico com capacidade para 140 T, com alcance de 51 m e 60m de
altura. A planta do cais de atracação está apresentada no ANEXO XI.

2.1.3

Legislação Pertinente

Neste capítulo, encontram-se descritas as principais leis federais, estaduais e
municipais que dizem respeito à implantação e operação de um estaleiro, com
foco nas interações ambientais.

2.1.3.1

Legislação federal

TEMA: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei no 6.938, de 31/08/81
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, constitui o Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa
Ambiental. Alterada pelas Leis nos 7.804/89, 9.960/00, 9.966/00, 9.985/00,
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10.165/00 e 11.284/06 e regulamentada pelos Decretos nos 89.336/84,
97.632/89, 99.274/90, 4.297/02 e 5.975/06.


Lei no 7.347, de 24/07/85
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e turístico. Alterada pelas Leis nos 8.078/90, 8.884/94, 9.494/97,
10.257/01, 11.448/07 e pela Medida Provisória 2.180-35/81.



Resolução CONAMA no 001, de 16/03/88
Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental.



Constituição Federal de 05/10/88, atualizada até a Emenda 53/06
O Título III, Capítulo II, Art. 23, Inciso VI,estabelece que é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas.
No Título III, Capítulo II, Art. 24, Inciso VIII, fica estabelecida a competência
da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente
sobre o meio ambiente.
O Título VIII, Capítulo VI, Art. 225, estabelece que todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.



Lei no 7.735, de 22/02/89
Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais
Renováveis. Alterada pela Lei no 7.804/89.
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Decreto n° 97.632, de 10/04/89
Dispõe sobre a regulamentação do Art. 2°, Inciso VIII, da Lei n° 6.938/81.



Lei nº 7.797, de 10/07/89
Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Regulamentada pelo Decreto no
3.524/00.



Lei no 7.804, de 18/07/89
Altera as Leis nos 6.902/81, 6.938/81 e 7.735/89.



Decreto no 99.274, de 06/06/90
Regulamenta as Leis nos 6.902/81 e 6.938/81. Alterado pelos Decretos nos
122/91 e 3.942/01.



Decreto no 122, de 17/05/91
Dá nova redação ao Art. 41 do Decreto no 99.274/90.



Lei no 8.490, de 19/11/92
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios
e revoga a Lei no 8.028/90.



Portaria IBAMA no 48-N, de 23/04/93
Cria a Rede Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, com o
objetivo de dar suporte informacional às atividades técnico-científicas e
industriais e apoiar o processo de gestão ambiental.



Portaria Normativa IBAMA no 113, de 25/09/97
Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro das pessoas físicas ou jurídicas
no Cadastro Técnico Federal de pessoas físicas ou jurídicas que
desempenhem atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de
recursos ambientais.
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Lei nº 9.605, de 13/02/98
Lei de Crimes Ambientais. Define as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Alterada
pelas Leis nos 9.985/00, 11.284/06, 11.428/06 e pela Medida Provisória no
2.163-41/01.



Lei nº 9.795, de 27/04/99
Dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de
Educação Ambiental.



Decreto nº 3.179, de 21/09/99
Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente. Modificado pelos Decretos nos
3.919/01, 4.592/03, 5.523/05 e 5.975/06.



Lei nº 9.960, de 28/01/00
Institui a Taxa de Serviços Administrativos – TSA, em favor da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, estabelece
preços a serem cobrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – Ibama e cria a Taxa de Fiscalização
Ambiental – TFA. Acrescenta dispositivos à Lei no 6.938/00.



Decreto no 3.524, de 26/06/00
Regulamenta a Lei no 7.797/89.



Lei no 10.165, de 27/12/00
Altera a Lei no 6.938/81.



Medida Provisória n° 2.163-41, de 23/08/01
Acrescenta dispositivo à Lei no 9.605/98.



Decreto nº 3.919, de 14/09/01
Acrescenta artigo ao Decreto no 3.179/99.
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Decreto nº 3.942, de 27/09/01
Dá nova redação aos Artigos. 4o, 5o, 6o, 7o, 10º e 11º do Decreto nº
99.274/90.



Lei nº 10.406, de 10/01/02
Institui o novo Código Civil Brasileiro.



Decreto nº 4.297, de 10/07/02
Regulamenta o Art. 9º, Inciso II, da Lei no 6.938/81, estabelecendo critérios
para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil –ZEE.



Decreto nº 4.339, de 22/08/02
Institui princípios e diretrizes para implementação da Política Nacional da
Biodiversidade.



Decreto nº 4.592, de 11/02/03
Acrescenta parágrafo ao Art. 47-A do Decreto no 3.179/99.



Portaria MMA nº 220, de 12/05/03
Institui o Comitê de Integração de Políticas Ambientais – CIPAM, órgão de
integração técnica e política do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA.



Decreto nº 4.703, de 21/05/03
Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica – PRONABIO
e a Comissão Nacional da Biodiversidade. Alterado pelo Decreto no
6.043/07.



Decreto nº 5.523, de 25/08/05
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no 3.179/99.
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Lei nº 11.448, de 15/01/07
Altera o Art. 5º da Lei no 7.347/85.



Decreto nº 6.043, de 12/02/07
Dá nova redação ao Art. 7º do Decreto nº 4.703/03.

TEMA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/86
Dispõe sobre a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Modificada pelas
Resoluções CONAMA 011/86 e 237/97.



Resolução CONAMA n° 006, de 24/01/86
Aprova os modelos de publicação de pedidos de licenciamento em
quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão e
aprova os novos modelos para publicação de licenças.



Resolução CONAMA nº 011, de 08/03/86
Altera e acrescenta incisos no Art. 2º da Resolução CONAMA 001/86.



Resolução CONAMA nº 009, de 03/12/87
Regulamenta a questão das Audiências Públicas.



Resolução CONAMA, nº 001, de 16/03/88
Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental.



Portaria Normativa IBAMA nº 01, de 04/01/90
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Institui cobrança no fornecimento de licença ambiental, como também dos
custos operacionais.


Resolução CONAMA nº 237, de 22/12/97
Revisa procedimentos e critérios utilizados no Licenciamento Ambiental, de
forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento
de gestão ambiental. Essa Resolução complementa e altera, em parte, a
Resolução CONAMA nº 001/86.



Instrução Normativa IBAMA nº 03, de 15/04/99
Estabelece

os

critérios

para

o

Licenciamento

Ambiental

de

empreendimentos e atividades que envolvam manejo de fauna silvestre e
exótica e de fauna silvestre brasileira em cativeiro.


Resolução CONAMA nº 279, de 27/06/01
Estabelece

procedimentos

simplificados

de

licenciamento

para

empreendimentos de baixo impacto ambiental.


Resolução CONAMA nº 281 de 12/07/01
Dispõe sobre os pedidos de licenciamento, sua renovação e concessão.



Resolução IPHAN nº 230, de 17/12/02
Estabelece procedimentos para a pesquisa e a prospecção arqueológica
no licenciamento ambiental de empreendimentos.



Resolução CONAMA nº 371, de 05/04/06
Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança,
aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de
compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985/00.



Resolução CONAMA nº 381, de 14/12/06
Altera dispositivos da Resolução CONAMA nº 306/02.
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TEMA: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Decreto nº 84.017, de 21/09/79
Aprova o regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros.



Lei nº 6.902, de 27/04/81
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção
Ambiental. Alterada pela Lei no 7.804/89. Regulamentada pelo Decreto nº
99.274/90.



Decreto n° 89.336, de 31/01/84
Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse
Ecológico.



Decreto nº 90.222, de 25/09/84
Cria, no Estado do Espírito Santo, a Reserva Biológica de Comboios, que
abrange os municípios de Linhares e Aracruz.



Resolução CONAMA nº 011, de 03/12/87
Declara como Unidades de Conservação diversas categorias de sítios
ecológicos de relevância cultural.



Resolução CONAMA nº 010, de 14/12/88
Dispõe sobre a regulamentação das APAs.



Resolução CONAMA nº 012, de 1412/88
Dispõe sobre a declaração das ARIEs como Unidades de Conservação.



Resolução CONAMA nº 012, de 14/09/89
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Dispõe sobre a proibição de atividades, em Área de Relevante Interesse
Ecológico, que afetem o ecossistema.


Decreto nº 99.274, de 06.06.90
Regulamenta as Leis nos 6.902/81 e 6.938/81.



Resolução CONAMA nº 013, de 06/12/90
Regulamenta o licenciamento de atividades em áreas circundantes às
Unidades de Conservação.



Portaria IBAMA nº 216, de 15/07/94
Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Unidades de
Conservação –CNUC.



Decreto no 1.298, de 27/10/94
Estabelece o regulamento das Florestas Nacionais.



Decreto nº 1.922, de 05/06/96
Dispõe sobre reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural.



Lei nº 9.985, de 18/07/00
Regulamenta o Art. 225, § 1º, Incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal
e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC. Revoga os Artigos 5º e 6º da Lei no 4.771/65, o Art. 5º da Lei nº
5.197/67, e o Art. 18 da Lei nº 6.938/81. Modificada pelas Leis nos
11.132/05 e 11.460/07. Regulamentada pelos Decretos nos 4.340/02,
5.566/05, 5.746/06 e 5.950/06. Altera dispositivos da Lei no 9.605/88.



Resolução CONAMA nº 302, de 20/03/02
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.
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Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/02
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente.



Decreto nº 4.340, de 22/08/02
Regulamenta artigos da Lei nº 9.985/00. Modificado pelo Decreto nº
5.566/05.



Portaria IBAMA nº166, de 24/12/02
Aprova o Plano de Manejo da Reserva Biológica de Comboios.



Instrução Normativa IBAMA nº 62, de 11/03/05
Estabelece critérios e procedimentos administrativos referentes ao
processo de criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN.



Instrução Normativa IBAMA nº 66, de 12.05.05
Cria o Programa Agentes Voluntários com a finalidade de propiciar a toda
pessoa física ou jurídica que preencha os requisitos necessários, a
participação nas atividades de educação ambiental, proteção, preservação
e conservação dos recursos naturais em unidades de conservação federais
e áreas protegidas.



Lei nº 11.132, de 04/07/05
Acrescenta artigo à Lei no 9.985/00.Modificada pela Lei no 11.460/07.



Decreto nº 5.566, de 26/10/05
Dá nova redação ao caput do Art. 31 do Decreto no 4.340/02.



Resolução CONAMA nº 369, de 28/03/06
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social
ou baixo impacto ambiental que possibilitem a intervenção ou supressão de
vegetação em Área de Preservação Permanente –APP.
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Decreto nº 5.746, de 05/04/06
Regulamenta o Art. 21, da Lei nº 9.985/00.



Resolução CONAMA nº 371, de 05.04.06
Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança,
aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de
compensação ambiental, conforme a Lei nº 9.985/00.



Decreto nº 5.758, de 13.04.06
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, seus
princípios, diretrizes, objetivos e estratégias.



Decreto no 5.950, de 31/10/06
Regulamenta o Art. 57-A da Lei no 9.985/00, para estabelecer os limites
para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que
circundam as unidades de conservação.



Lei nº 11.460, de 21/03/07
Dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em
unidades de conservação; acrescenta dispositivos às Leis nos 9.985/00 e
11.105/05.

TEMA: PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Decreto-Lei nº 25, de 30/11/37
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.



Decreto-Lei nº 4.146, de 04/03/42
Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos.
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Lei nº 3.924, de 26/07/61
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.



Decreto Legislativo nº 74, de 30/06/77
Aprova o texto da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural.



Decreto nº 80.978, de 12/12/77
Promulga a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural.



Constituição Federal de 05.10.88, atualizada até a Emenda 53/06
O Título III, Capítulo II, Art. 20, Inciso X, estabelece que as cavidades
naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré históricos, existentes
no território nacional, são bens da União.



Portaria IPHAN n°07, de 01/12/88
Regulamenta os pedidos de permissão e autorização das pesquisas
arqueológicas.



Portaria IBAMA n.º 887, de 15/06/90
Determina a realização de diagnóstico da situação do patrimônio
espeleológico nacional, através de levantamento e análise de dados,
identificando áreas críticas e definindo ações e instrumentos necessários
para a sua devida proteção e uso adequado.



Decreto nº 99.556, de 01/09/90
Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes
no território nacional.



Decreto nº 1.922, de 05/06/96
Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural.
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Portaria IBAMA nº 005, de 05/06/97
Institui o Centro Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas –
CECAV.



Decreto nº 3.551, de 04/08/00
Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem
patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial.



Portaria IPHAN nº 230, de 17/12/02
Dispõe sobre a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de
licenças ambientais de empreendimentos potencialmente capazes de
afetar o patrimônio arqueológico e define os procedimentos necessários à
apreciação e acompanhamento das pesquisas arqueológicas.



Resolução CONAMA nº 347, de 10/09/04
Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico.



Decreto no 5.753, de 12/04/06
Promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial, adotada em Paris, em 12 de outubro de 2003 e assinada em 3 de
novembro de 2003.

TEMA: FLORA E FAUNA

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei n° 4.771, de 15/09/65
Institui o novo Código Florestal. Alterada parcialmente pelas Leis nos
5.106/66, 5.868/72, 5.870/73, 7.803/89, 9.985/00, 11.284/06 e 11.428/06 e
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pela Medida Provisória 2.166- 67/01. Regulamentada pelos Decretos nos
2.661/98 e 5.975/06.


Decreto nº 58.054, de 23/03/66
Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas
cênicas naturais dos países da América, assinada pelo Brasil, em 27/02/40.



Lei nº 5.106, de 02/09/66
Dispõe sobre os incentivos concedidos a empreendimentos florestais e
revoga o Art. 48 e seus §§ 1° e 2° da Lei nº 4.771/65.



Lei nº 5.197, de 03/01/67
Estabelece o tratamento que deve ser dispensado à fauna silvestre.
Modificada pelas Leis nos 7.584/87, 7.653/88, 7.679/88, 9.111/95 e
9.985/00.



Decreto-Lei nº 289, de 26/10/67
Cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.



Lei nº 5.868, de 12/12/72
Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural e revoga o Art. 39 da Lei no
4.771/65.



Lei nº 5.870, de 26/03/73
Acrescenta alínea ao Art. 26, da Lei nº 4.771/65.



Decreto Legislativo nº 54, de 24/06/75
Aprova o texto da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, firmada em
Washington, a 3 de março de 1973.



Resolução CONAMA nº 004, de 18/09/85
Dispõe sobre definições e conceitos sobre Reservas Ecológicas.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz



Pág.
33

Lei nº 7.584, de 06/01/87
Acrescenta parágrafo ao Art. 33 da Lei nº 5.197/67.



Lei nº 7.653, de 12/02/88
Altera a redação dos Artigos 18, 27, 33 e 34 da Lei nº 5.197/67.



Portaria IBDF nº 217, de 27/07/88
Dispõe sobre o reconhecimento de propriedades particulares como
reservas particulares de fauna e flora.



Lei nº 7.679, de 23/11/88
Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução
e revoga o § 4º e suas alíneas, do Art. 27, da Lei nº 5.197/67.



Decreto nº 97.633, de 10/04/89
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna - CNPF.



Lei n° 7.754, de 14/04/89
Estabelece que são consideradas de preservação permanente as áreas de
florestas e demais formas de vegetação natural existentes nas nascentes
dos rios.



Portaria IBAMA nº 218, de 04/05/89
Determina que a derrubada e exploração de florestas nativas e de
formações florestais sucessoras nativas de Mata Atlântica só poderão ser
feitas através de plano de manejo de rendimento sustentado, devidamente
aprovado pelo IBAMA, respeitadas as áreas de preservação permanente,
previstas nos Artigos 2 e 3 do Código Florestal. Alterada pela Portaria
IBAMA 438/89.
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Lei n° 7.803, de 15/07/89
Altera a redação da Lei no 4.771/65, e revoga as Leis nos 6.535/78 e
7.511/86.



Portaria IBAMA nº 438, de 09/08/89
Altera o Art. 4º da Portaria IBAMA 218/89.



Resolução CONAMA nº 011, de 06/12/90
Dispõe sobre a revisão e elaboração de planos de manejo e licenciamento
ambiental na Mata Atlântica.



Instrução Normativa IBAMA nº 01, de 09/01/91
Regulamenta a exploração de vegetação caracterizada como pioneira,
capoeirinha, capoeira, floresta descaracterizada e floresta secundária e
proíbe a exploração em floresta primária.



Decreto nº 318, de 31/10/91
Promulga o novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos
Vegetais.



Portaria IBAMA nº 37-N, de 03/04/92
Torna pública a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de
Extinção.



Decreto n° 750, de 10/02/93
Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão da vegetação da Mata
Atlântica.



Resolução CONAMA nº 10, de 03/11/93
Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão
da Mata Atlântica, alterando a Resolução CONAMA 004/85.
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Resolução CONAMA nº 29, de 07/12/94
Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e
avançado de regeneração da Mata Atlântica, considerando a necessidade
de definir o corte, a exploração e a supressão da vegetação secundária no
estágio inicial de regeneração no Espírito Santo.



Lei nº 9.111, de 10/10/95
Acrescenta dispositivo à Lei nº 5.197/67.



Resolução CONAMA nº 003, de 18/04/96
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 750/93.



Instrução Normativa MMA nº 1, de 05/09/96
Dispõe sobre a Reposição Florestal Obrigatória e o Plano Integrado
Florestal.



Resolução CONAMA nº 009, de 24/10/96
Dispõe sobre os corredores entre os remanescentes de Mata Atlântica.



Decreto nº 2.661, de 08/07/98
Regulamenta o parágrafo único do Art. 27 da Lei nº 4.771/65, mediante o
estabelecimento de normas de precaução relativas ao emprego do fogo em
práticas agropastoris e florestais.



Portaria IBAMA nº 94-N, de 09/07/98
Institui a queima controlada, como fator de produção e manejo em áreas de
atividades agrícolas, pastoris, florestais e outras.



Resolução CONAMA nº 249, de 01/02/99
Estabelece diretrizes para a política de conservação e desenvolvimento
sustentável da Mata Atlântica.
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Instrução Normativa IBAMA nº 03, de 15/04/99
Estabelece

os

critérios

para

o

Licenciamento

Ambiental

de

empreendimentos e atividades que envolvam manejo de fauna silvestre e
exótica e de fauna silvestre brasileira em cativeiro.


Decreto nº 3.420, de 20/04/00
Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas – PNF. Alterado
pelos Decretos nos 5.794/06 e 5.975/06.



Resolução CONAMA nº 278, de 24/05/01
Trata da autorização de corte de exemplares da flora nativa ameaçada de
extinção.



Medida Provisória nº 2166-67, de 24/08/01
Altera os Artigos 1º, 4º, 14, 16 e 44, e acrescenta dispositivos à Lei nº
4.771/65.



Resolução CONAMA nº 317, de 04/12/02
Dispõe sobre o corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção da
flora da Mata Atlântica.



Instrução Normativa MMA nº 003, de 22/05/03
Atualiza a Lista Oficial de Espécies de Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção.



Instrução Normativa MMA nº 005, de 21/05/04
Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes
ameaçados de extinção. Alterada pela Instrução Normativa MMA nº 052/05.



Instrução Normativa MMA nº 052, de 08/11/05
Altera os Anexos I e II da Instrução Normativa MMA nº 005/04.
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Lei nº 11.284, de 02/03/06
Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável;
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal –
SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera
as Leis nos 4.771/65, 5.868/72,6.015/73, 6.938/81, 9.605/98, e 10.683/03.
Regulamentada pelo Decreto nº 6.063/07.



Decreto nº 5.794, de 05/06/06
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 3.420/00.



Resolução CONAMA nº 378, de 19/10/06
Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto
ambiental nacional ou regional para fins do disposto no Inciso III, § 1º, Art.
19 da Lei nº 4.771/65.



Resolução CONAMA nº 379, de 19/10/06
Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão
florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente –SISNAMA.



Decreto nº 5.975, de 30/11/06
Regulamenta os Arts. 12, parte final, e 15, 16,19, 20 e 21 da Lei nº
4.771/65, o Art. 4º, Inciso III, da Lei nº 6.938/81, o Art. 2º da Lei nº
10.650/03, e altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nos 3.179/99 e
3.420/00.



Instrução Normativa MMA nº 6, de 15/12/06
Dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal.



Lei nº 11.428, de 22/12/06
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica. Altera as Leis nos 4.771/65 e 9.605/98.
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Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 10/01/07
Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna
silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação)
em áreas de influencia de empreendimentos e atividades consideradas
efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao
licenciamento ambiental, como definido pela Lei nº 6.938/81 e pelas
Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.



Resolução CONAMA nº 388, de 23/02/07
Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a vegetação
primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de
regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto no Art. 4º § 1º da Lei
nº 11.428/06.



Instrução Normativa IBAMA nº 154, de 01/03/07
Institui o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO
e o Comitê de Assessoramento Técnico do Sistema de Autorização e
Informação em Biodiversidade – CAT SISBIO. Fixa normas sobre coleta e
transporte de material biológico e sobre pesquisas em unidade de
conservação federal ou em cavidade natural subterrânea.



Decreto nº 6.063, de 20/03/07
Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.284/06.



Instrução Normativa SFB nº 002, de 06/07/07
Regulamenta o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, define os tipos de
vegetação e as formações de cobertura florestal, para fins de identificação
das florestas públicas federais, e dá outras providências.

TEMA: RECURSOS HÍDRICOS

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz



Pág.
39

Decreto nº 24.643, de 10/07/34
Institui o Código de Águas.



Lei n.º 9.433, de 08/01/97
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Regulamentada pelo Decreto nº
4.613/03.



Lei nº 9.984, de 17/07/00
Cria a Agência Nacional de Águas – ANA.



Resolução CONAMA nº 274 , de 29/11/00
Estabelece novos padrões de balneabilidade das águas.



Decreto nº 4.613, de 11/03/03
Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Alterado pelo
Decreto nº 5.263/04.



Resolução CNRH nº 32, de 15/10/03
Estabeleceu a Divisão Hidrográfica Nacional.



Decreto nº 5.263, de 05/11/04
Acrescenta o § 7º ao Art. 5º do Decreto nº 4.613/03.



Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/05
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.



Resolução CNRH nº 58, de 30/01/06
Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos.
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Resolução CNRH nº 67, de 07/12/06
Aprova o documento denominado Estratégias de Implementação do Plano
Nacional de Recursos Hídricos.

TEMA: TERRAS INDÍGENAS, QUILOMBOS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei nº 5.371, de 05/12/67
Autoriza a criação da Fundação Nacional do Índio.



Lei nº 6.001, de 19/12/73
Dispõe sobre o Estatuto do Índio.



Decreto nº 88.601, de 09/08/83
Homologa a demarcação da Terra Indígena Comboios, localizada no
município de Aracruz, Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 88.672, de 05/09/83
Homologa a demarcação da Terra Indígena Pau Brasil, localizada no
município de Aracruz, Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 88.926, de 27/10/83
Homologa a demarcação da Terra Indígena Caieiras Velhas, localizada no
município de Aracruz, Estado do Espírito Santo.



Portaria FUNAI nº 422, de 25/04/89
Cria o Serviço do Meio Ambiente das Terras Indígenas – SEMATI.



Instrução Normativa FUNAI nº 01, de 08/04/94
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Aprova normas que disciplinam o ingresso em área indígena para
desenvolver pesquisa científica.


Decreto nº 1.141, de 19/05/94
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas. Alterado pelo Decreto nº
1.479/95.



Decreto nº 1.479, de 02/05/95
Altera os Artigos 2º e 6º do Decreto nº 1.141/94.



Decreto nº 1.775, de 08/01/96
Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras
indígenas.



Portaria nº 14/MJGM, de 09/01/96
Estabelece regras para a elaboração do relatório circunstanciado de
identificação e delimitação de terras indígenas a que se refere o § 6º do
Art. 2º do Decreto nº 1.775/96.



Decreto s/nº, de 11/12/98
Amplia a superfície da Terra Indígena Caieiras Velhas, localizada no
município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, que teve a demarcação
administrativa homologada pelo Decreto nº 88.926/83.



Decreto s/nº, de 11/12/98
Amplia a superfície da Terra Indígena Pau Brasil, localizada no município
de Aracruz,Estado do Espírito Santo, que teve a demarcação administrativa
homologada pelo Decreto nº 88.672/83.



Decreto s/nº, de 11/12/98
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Amplia a superfície da Terra Indígena Comboios, localizada no município
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, que teve a demarcação
administrativa homologada pelo Decreto nº 88.601/83.


Decreto n° 4.887, de 20/11/03
Regulamenta
delimitação,

o

procedimento

demarcação

e

para
titulação

identificação,
das

reconhecimento,

terras

ocupadas

por

remanescentes das comunidades de quilombos de que trata o Art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.


Decreto s/nº, de 19/04/04
Homologa a demarcação da Terra Indígena Caieiras Velhas II, no
município de Aracruz, no Estado do Espírito Santo.



Decreto s/nº, de 27/12/04
Cria

a

Comissão

Nacional

de

Desenvolvimento

Sustentável

das

Comunidades Tradicionais.


Decreto nº 6.040, de 07/02/07
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais.



Portaria MJ nº 1.463, de 27/08/07
Declara, no Art. 1º, a posse permanente dos índios Tupiniquim e Guarani
Mbyá da Terra Indígena Tupiniquim, com superfície aproximada de
14.227ha e perímetro, também aproximado, de 54km.



Portaria MJ nº 1.464, de 27/08/07
Declara de posse permanente dos índios a Terra Indígena Comboios, com
superfície aproximada de 3.800 ha (três mil e oitocentos hectares) e
perímetro, também aproximado, de 51 km (cinqüenta e um quilômetros).
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TEMA: USO DO SOLO URBANO

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei nº 6.766, de 19/12/79
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. Alterada pelas Leis nos
9.785/99 e 10.932/04.



Lei nº 9.785, de 29/01/99
Altera a Lei nº 6.766/79.



Lei nº 10.257, de 10/07/01
Regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da
política urbana e estabelece as diretrizes gerais dessa política.



Lei nº 10.932, de 03/08/04
Altera o Art. 4º da Lei nº 6.766/79.



Resolução do Conselho das Cidades nº 25, de 18/03/05
Estabelece que todos os municípios devem elaborar seus Planos Diretores
de acordo com o determinado pela Lei Federal 10.257/01(Estatuto da
Cidade).



Resolução do Conselho das Cidades, nº 34, de 01/07/05
Emite orientações e recomendações ao conteúdo mínimo do Plano Diretor,
tendo porbase o Estatuto da Cidade.



Resolução Recomendada do Conselho das Cidades, nº 22, de 06/12/06
Emite orientações quanto à regulamentação dos procedimentos para
aplicação dos recursos técnicos e financeiros, para a elaboração do Plano
Diretor

dos

municípios

inseridos

em

área

de

influência

de

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, de
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âmbito regional ou nacional, com referência nas diretrizes constantes dos
Incisos II, IX e XIII do Art. 2 º e Inciso V do Art. 41, do Estatuto da Cidade.

TEMA: CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SONORA

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Resolução CONAMA nº 001, de 08/03/90
Estabelece os critérios e padrões para todo o território nacional quanto à
emissão de ruídos.



Resolução CONAMA nº 003, de 28/06/90
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar.



Resolução CONAMA nº 008, de 06/12/90
Estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de poluentes
do ar.



Resolução CONAMA nº 020, de 24/10/96
Define os itens de ação indesejável, referente à emissão de ruídos e
poluentes atmosféricos.



Resolução CONAMA nº 230, de 22/08/97
Proíbe o uso de equipamentos que possam reduzir a eficácia do controle
de emissão de ruídos e poluentes.



Lei nº 9.966, de 28/04/00
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 Revoga o § 4º do art. 14 da Lei nº 6.938/81.
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NBR 10.151, de 25/08/00
Estabelece níveis para o conforto acústico das comunidades, considerando
ambientes externos e internos.



Decreto nº 4.136, de 20/02/02
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 substâncias nocivas ou perigosas em águas
sob jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966/00.



Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/02
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil.



Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/06
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para
fontes fixas.

TEMA: RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Resolução CONAMA nº 293, de 12/12/01
Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para
incidentes de poluição por óleo originados em portos organizados,
instalações portuárias ou terminais, dutos, plataformas, bem como suas
respectivas instalações de apoio, e orienta a sua elaboração.



Portaria ANP nº 003, de 10/01/03
Estabelece o procedimento para comunicação de incidentes, a ser adotado
pelos concessionários e empresas autorizadas pela ANP a exercer as
atividades

de

exploração,

produção,

refino,
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armazenamento, transporte e distribuição de petróleo, seus derivados e
gás natural, no que couber.

TEMA: SAÚDE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei nº 5.811, de 11/10/72
Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de
exploração, perfuração, produção, refinação e transporte de petróleo e
seus derivados por meio de dutos.



NR-05 - Criação e funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA.



NR-06 - Dispõe sobre a utilização de Equipamento de Proteção Individual –
EPI, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador.



NR-09 - Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por
parte de todos os empregados e instituições que admitam trabalhadores
como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA,

visando

à

preservação

da

saúde

e

da

integridade

dos

trabalhadores.


NR-15 - Define e classifica as atividades e operações insalubres,
determinando também o pagamento de adicional ao empregado que
trabalha nessas condições.



NR-18 - Trata das condições e meio ambiente de trabalho da indústria da
construção.
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NR-20 - Trata de líquidos combustíveis inflamáveis.



NR–23 - Trata da proteção contra incêndios.



NR-26
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Trata da sinalização de segurança.

NORMAS ABNT


NBR 7678 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construções.



NBR 5382 - Verificação de iluminância de interiores.



NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.



NBR 5413 - Iluminância de Interiores.



NBR 5626 - Instalação predial de água fria.



NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e
ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos.



NBR 5720 – Coberturas.



NBR 5722 - Esquadrias modulares.



NBR 5723 - Forro modular horizontal de acabamento (placas, chapas ou
similares).



NBR 6122 - Projeto e execução de fundações.



NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural –
Requisitos.



NBR 6479 - Porta e vedadores - Determinação da resistência ao fogo.



NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura.



NBR 7195 - Cores de segurança.



NBR 7200 - Execução de revestimentos de paredes e tetos de argamassas
inorgânicas – Procedimento.



NBR 7222 - Argamassa e concreto - Determinação da resistência à tração
por compressão diametral de corpos cilíndricos.



NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques
sépticos.
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NBR 7678 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construções.



NBR 8037 – Dobradiça – Ensaio de campo.



NBR 8037 - Porta de madeira de edificação.



NBR 8041 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Formas e dimensões.



NBR 8051 - Porta de madeira de edificação - Verificação da resistência a
impactos da folha.



NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.



NBR 8208 - Fechaduras - Ensaio de campo.



NBR 8214 - Assentamento de azulejos.



NBR 8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e
blocos cerâmicos.



NBR 8890 - Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e
esgotos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio.



NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.



NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto.



NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.



NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios.



NBR 9256 - Montagem de tubos e conexões galvanizadas para instalações
prediais de água fria.



NBR – 9284 – Equipamento Urbano.



NBR – 9283 – Mobiliário Urbano.



NBR 9287 - Argamassa de assentamento para alvenaria de bloco de
concreto - Determinação da retenção da água.



NBR 9494 - Vidros de segurança - Determinação da resistência ao impacto
com esfera.



NBR 9499 - Vidros de segurança - Ensaio de resistência a alta
temperatura.



NBR 9574 - Execução de impermeabilização.



NBR 9575 - Impermeabilização – Seleção e projeto.



NBR 9649 - Projetos de redes coletoras de esgoto sanitário.



NBR 9651 - Tubo e conexão de ferro fundido para esgoto.
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NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização.



NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário.



NBR 9817 - Execução de piso com revestimento cerâmico.



NBR 9690 - Mantas de polímeros para impermeabilização (PVC).



NBR 9909 - Isolantes térmicos de lã cerâmica – Painéis.



NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.



NBR 10080 - Instalações de ar condicionado para salas de computadores.



NBR 10152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico.



NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais.



NBR 11364 - Painéis termo isolantes à de lã de rocha.



NBR 11626 - Isolantes térmicos de lã de rocha – Flocos.



NBR 11674 - Divisórias leves internas moduladas - Determinação das
dimensões e do desvio de esquadro dos painéis.



NBR 11706 - Vidros na construção civil.



NBR 11711 - Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para
isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais.



NBR 11742 - Porta corta-fogo para saída de emergência.



NBR 11785 - Barra antipânico – Requisitos.



NBR 11905 - Sistema de impermeabilização composto por cimento
impermeabilizante e polímeros.



NBR 12117 - Blocos vazados de concreto para alvenaria - Retração por
secagem.



NBR 12118 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria –
Métodos de ensaio.



NBR 12179 - Tratamento acústico em recintos fechados.



NBR 12260 - Execução de piso com argamassa de alta resistência.



NBR 12624 - Perfil de elastômero para vedação de junta de dilatação de
estruturas de concreto ou aço – Requisitos.



NBR 12775 - Placas lisas de gesso para forro - Determinação das
dimensões e propriedades físicas.



NBR 12904 - Válvula de descarga.



NBR 12905 - Válvula de descarga - Verificação de desempenho.
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NBR 12927 – Fechaduras.



NBR 13121 - Asfalto elastomérico para impermeabilização.



NBR 13523 - Central de gás liquefeito de petróleo (GLP).



NBR 13532- Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura.



NBR 13816 - Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia.



NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.



NBR 13994 – Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de
pessoas portadoras de necessidades especiais.



BR 14162 - Aparelhos sanitários - Sifão - Requisitos e métodos de ensaio.



NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos
de edificações – Procedimento.



NBR 14697 - Vidro laminado.



NBR 14698 - Vidro temperado.



NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação.



NBR 15423 - Válvula de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio.

2.1.3.2

Legislação estadual – Espírito Santo

TEMA: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei nº 3.285, de 20/07/79
Autoriza o Poder Executivo a instituir uma fundação destinada à
preservação do Meio Ambiente no Estado do Espírito Santo, sob a
denominação de Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), com
personalidade jurídica de direito privado, de duração indeterminada, com
sede e fôro na Cidade de Santa Tereza.
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Lei nº 3.582, de 03/11/83
Dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente no Estado do Espírito Santo. Regulamentada pelo Decreto nº
2.299-N/86.



Decreto nº 2.299-N, de 09/06/86.
Regulamenta a Lei no 3.582/83.



Decreto no 2.592-N, de 31/12/87
Instala e define a competência da Secretaria Extraordinária para Assuntos
do Meio Ambiente – SEAMA.



Lei nº 4.126, de 22/07/88
Dispõe sobre a implantação da Política Estadual de Proteção, Conservação
e Melhoria do Meio Ambiente.



Constituição Estadual de 05/11/89, atualizada até a Emenda 52/06
O Capítulo III, Seção IV, Art. 186, estabelece que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, impondo-se-lhes e, em
especial, ao Estado e aos Municípios, o dever de zelar por sua
preservação, conservação e recuperação em benefício das gerações atuais
e futuras.



Lei nº 4.329, de 05/01/90
Cria o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.



Lei nº 4.428, de 28/07/90
Dispõe sobre o referendo popular para decidir sobre a instalação e
operação

de

obras

ou

atividades

potencialmente

causadoras

de

significativo impacto ambiental, previsto nº Art. 187, § 5º, da Constituição
Estadual.
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Lei nº 4.701, de 01/12/92
Dispõe sobre a obrigatoriedade, de todas as pessoas, físicas e jurídicas, de
garantir a qualidade do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica
no desenvolvimento de sua atividade, assim como corrigir ou fazer corrigir,
às suas expensas, os efeitos da atividade degradadora ou poluidora por ela
desenvolvida.



Decreto nº 3.513-N, de 23/04/93
Dispõe sobre a fiscalização ao cumprimento do disposto na Lei nº
4.701/92.



Decreto nº 3.984-N, de 14.05.96
Dispõe sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA.



Decreto nº 7.058-E, de 29/10/97
Institui o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do
Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 4.376-N, de 10/12/98
Institui o Plano de Prevenção de Acidentes Ambientais com produtos
perigosos.



Lei n° 5.816, de 22/12/98
Institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Espírito Santo.



Lei Complementar n° 152, de 16/06/99
Cria o Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, o Conselho
Estadual e os Conselhos Regionais do Meio Ambiente.



Decreto nº 3.179, de 21/09/99
Dispõe sobre as especificações das sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
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Lei nº 6.691, de 06/06/01
Versa sobre a criação de Zonas de Perigo Ambiental.



Lei n° 7.058, de 18/01/02
Dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção
ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do
Meio Ambiente.



Lei Complementar nº248, de 28/06/02
Cria o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.
Alterada pela Lei Complementar nº 264/03.



Lei Complementar n°264, de 08/06/03
Altera a Lei Complementar nº 248/02.



Decreto nº 1.582-R,de 18/11/05
Institui a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do
Espírito Santo e dá outras providências.



Instrução Normativa IEMA nº 17, de 06/12/06
Institui Termo de Referência com o objetivo de estabelecer critérios
técnicos básicos e oferecer orientação para elaboração de Planos de
Recuperação de Áreas Degradadas PRADs, visando a restauração de
ecossistemas.

TEMA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei nº 4.427, de 27/07/90
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Dispõe sobre a participação da Comunidade na discussão do Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), prevista no "caput" do Art. 187 da Constituição
Estadual.


Lei nº 4.428, de 28/07/90
Dispõe sobre o referendo popular para decidir sobre a instalação e
operação

de

obras

ou

atividades

potencialmente

causadoras

de

significativo impacto ambiental, previsto no Art. 187, § 5º, da Constituição
Estadual.


Lei nº 5.377, de 20/01/97
Regulamenta o Art. 187, § 3º, da Constituição Estadual, dispondo sobre a
apreciação de licenciamentos que envolvam a análise de relatórios de
impacto ambiental pela comissão permanente específica da Assembléia
Legislativa.



Decreto nº 4.344-N, de 07/10/98
Regulamenta o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras ou
Degradadoras do Meio Ambiente, denominado SLAP, com aplicação
obrigatória no Estado do Espírito Santo. Modificado pelos Decretos nos
1.297- R/.04, 1.351-R/04, 4.447-N/99 e 1266-R/03.



Decreto nº 4.428-N, de 22/03/99
Aprova normas para o Licenciamento de Programas ou Projetos de
Reflorestamento. Alterado pelo Decreto nº 4.470-N/99.



Decreto nº 4.447-N, de 06/04/99
Altera o Decreto nº 4.344-N/98.



Decreto nº 4.470-N, de 09/06/99
Dá nova redação ao Art. 4º do Decreto nº 4.428/99.
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Portaria SEAMA nº 44-P, de 13/10/99
Regulamenta a publicação dos deferimentos ou indeferimentos de licenças
ambientais requeridas na SEAMA.



Decreto nº 1266-R,de 30/12/03
Dá nova redação ao Art. 6º do Decreto 4.344-N/98.



Decreto nº 1.297-R, de 12/03/04
Altera dispositivos do Decreto nº 4.344-N/98.



Decreto nº 1.351-R, de 08/07/04
Altera o Capítulo VIII do Decreto nº 4.344- N/98.



Instrução Normativa IEMA nº 023, de 28/12/05
Regulamenta o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras ou
Degradadoras do Meio Ambiente – SLAP.



Instrução Normativa IEMA nº 003, de 08/02/06
Define os procedimentos administrativos para o requerimento de
licenciamento ambiental das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do
Meio Ambiente.



Instrução Normativa IEMA nº 006, de 05/06/06
Estabelece os critérios e procedimentos básicos para a implementação do
Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental – CETEA, previsto no Art.17 da Lei Federal nº 6.938/81.



Instrução Normativa IEMA nº 011, de 28/09/06
Estabelece critérios para enquadramento das atividades do setor de
Petróleo e Gás.



Decreto nº 1.777-R, de 08/01/07
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Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento e Controle das Atividades
Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente denominado SILCAP.


Resolução CONSEMA nº 001, de 15/02/07
Dispõe

sobre

os

critérios

para

o

exercício

da

competência

do

Licenciamento Ambiental Municipal.


Instrução Normativa IEMA nº 04, de 07/03/07
Institui diretrizes gerais para aplicação dos recursos financeiros da
compensação ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental.

TEMA: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Decreto nº 2.446-E, de 01/10/82
Altera a delimitação dada ao "Parque Biológico da Região Leste", situado
no lugar "Ilha de Comboios", nos Municípios de Aracruz e de Linhares.



Decreto nº 2.613-E, de 30/08/83
Altera a delimitação do "Parque Biológico da Região Leste", situado no
lugar "Ilha de Comboios", nos Municípios de Aracruz e de Linhares,
estabelecida no Art. 1º do Decreto nº 2.446-E/82.



Lei nº 3.974, de 24/11/87
Dispõe sobre a extinção de reservas biológicas e florestais, ou da área de
proteção ambiental, bem como a redução de seus limites e modificações.
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Lei nº 4.119, de 22/07/88
Considera

áreas

de

preservação

permanente

os

manguezais

remanescentes do Estado do Espírito Santo.


Decreto nº 4.225-N, de 06/02/98
Regulamenta a concessão para realizar pesquisas, estudos e trabalhos em
áreas naturais protegidas pelo Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 1633-R, de 10/02/06
Dispõe sobre o reconhecimento da Reserva Particular do Patrimônio
Natural Estadual – RPPN estadual – como unidade de conservação da
natureza, estabelece critérios e procedimentos administrativos para a sua
criação, estímulos e incentivos para a sua implementação, institui o
Programa Estadual de RPPNs.

TEMA: FLORA E FAUNA

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei n° 3.689, de 05/12/84
Considera o Beija-Flor o pássaro símbolo do Estado do Espírito Santo



Lei nº 4.671, de 19/10/92
Garante a concessão de incentivos especiais decorrentes da obrigação de
preservar, conservar e recuperar a cobertura florestal nativa e proteger os
ecossistemas.



Lei n° 5.361, de 30/12/96
Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Espírito Santo. Alterada pela
Lei nº 5.866/99.
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Decreto nº 4.124-N, de 12/06/97
Aprova o Regulamento da Política Florestal do Estado do Espírito do
Santo.



Decreto nº 7.058-E, de 29/10/97
Institui o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do
Estado do Espírito Santo.



Lei nº 5.866, de 21/06/99
Altera dispositivos da Lei nº 5.361/96.



Decreto nº 1.499-R, de 14/06/05
Homologa a Lista das Espécies Ameaçadas no Espírito Santo.

TEMA: RECURSOS HÍDRICOS

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Decreto nº 3.562-N, de 08/06/93
Institui o "Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do
Estado do Espírito Santo" e dispõe sobre as respectivas competências para
sua implementação.



Lei nº 5.818, de 29/12/98
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema
Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos RecursosHídricos, do
Estado do Espírito Santo – SIGERH/ES.



Lei nº 6.295, de 26/07/00
Dispõe sobre a administração, proteção e conservação das águas
subterrâneas do domínio do Estado.
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Decreto nº 1354-R, de 14/07/04
Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Alterado
pelo Decreto nº1.737-R/06.



Instrução Normativa IEMA nº 019, de 04/10/05
Estabelece procedimentos administrativos e critérios técnicos referentes à
outorga de direito de uso de recursos hídricos em corpos de água do
domínio do Estado do Espírito Santo. Modificada pela Instrução Normativa
IEMA nº 004/06.



Instrução Normativa IEMA nº 002, de 27/01/06
Fixa os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos
hídricos em corpos de água de domínio do Estado do Espírito Santo



Resolução CERH nº 05, de 07/02/06
Estabelece critérios gerais sobre a Outorga de Direito de Uso de Recursos
Hídricos de domínio do Estado do Espírito Santo.



Instrução Normativa IEMA nº 004, de 06/03/06
Revoga o Art. 21, da Instrução Normativa IEMA nº 019/05.



Decreto nº 1.737-R, de 03/10/06
Altera o Decreto nº 1354-R/04.

TEMA: USO DO SOLO URBANO

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei nº 3.384, de 27/11/80
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Regulamentada pelo Decreto
nº 1.519-N/81.Modificada pelas Leis nos 5.433/97, 5.434/97, 5.435/97 e
5.640/98.
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Decreto nº 1.519-N, de 16/03/81
Regulamenta a Lei nº 3.384/80.



Lei nº 5.433, de 31/07/97
Altera dispositivo da Lei nº 3.384/80.



Lei nº 5.434, de 31/07/97
Dá nova redação ao Art. 46 da Lei nº 3.384/80.



Lei nº 5.435, de 31/07/97
Altera dispositivo da Lei nº 3.384/80.



Lei nº 5.640, de 11/05/98
Dá nova redação ao Art. 45 da Lei nº 3.384/80.



Lei nº 7.943, de 16/12/04
Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos.

2.1.3.3

Legislação municipal - Aracruz

TEMA: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei Orgânica Municipal de 02/04/90
O Título IV, Capítulo I, Seção V, Art. 131, estabelece que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Município e a
sua Comunidade, o dever de defendê-lo, conservá-lo, preservá-lo e
recuperá-lo em benefício das atuais e futuras gerações.
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Lei nº 2.436, de 26/12/01
Institui o Código Municipal de Proteção ao Meio Ambiente e dispõe sobre o
Sistema Municipal do Meio Ambiente para a Administração da Qualidade
Ambiental,Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso
Adequado dos Recursos Naturais do Município de Aracruz.

TEMA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Decreto nº 12.507, de 30/06/04
Regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos
ambientais,

o

Cadastro

Ambiental

das

Atividades

Potencial

ou

Efetivamente Poluidoras e/ou Degradadoras, o Fundo Municipal de Defesa
e Desenvolvimento do Meio Ambiente e as normas do Poder de Polícia
Administrativa em conformidade com a Política Municipal de Meio
Ambiente, nos termos da Lei nº 2.436/01.

TEMA: TERRAS INDÍGENAS, QUILOMBOS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei Orgânica Municipal de 02/04/90
O Título IV, Capítulo II, Seção V, Art. 168, determina que o município
respeitará e fará respeitar os direitos, os bens materiais, as crenças,
tradições e garantias conferidas ao índio na Constituição Federal.

TEMA: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO
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Lei nº 1.994, de 12/05/94
Cria o Parque Municipal do Aricanga.

TEMA: USO DO SOLO URBANO

REFERÊNCIAS LEGAIS E DESCRIÇÃO


Lei nº 2.336, de 29/12/00
Dispõe sobre o desenvolvimento urbano no município de Aracruz, institui o
Plano Diretor Urbano e dá outras providências.

2.1.4

Valores de investimento previstos para o empreendimento

O custo do Estaleiro Jurong Aracruz, que será instalado em Barra do Riacho,
Aracruz/ES, está estimado em R$ 500 milhões, que serão despendidos ao longo
do

período

de

projeto,

construção

e

montagem

das

instalações

do

empreendimento. O custo por etapa do projeto é previsto para ocorrer conforme
Tabela 2-3
Tabela 2-3: Estimativa de custos para o empreendimento.
Nível
1

Valores

Engenharia Básica

1%

R$ 5.000.000,00

Engenharia de Detalhamento

10%

R$ 50.000.000,00

Suprimentos

60%

R$ 300.000.000,00

Construção

29%

R$ 145.000.000,00

Etapas

Nível
2

Valores



Área Industrial

20%

R$ 29.000.000,00



Área Administrativa

15%

R$21.750.000,00



Dique Seco

40%

R$ 58.000.000,00



Dragagem

10%

R$ 14.500.000,00



Cais de Integração

5%

R$ 7.250.000,00



Equipamentos Industriais
(instalação)

10%

R$ 14.500.000,00

100%

R$ 145.000.000,00

TOTAL

100%

R$ 500.000.000,00
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Ainda é previsto um investimento de R$ 100.000.000,00 destinado à concepção,
aquisição e instalação de sistemas/equipamentos para controle ambiental,
necessários na minimização dos possíveis impactos gerados durante a operação
do empreendimento. Esse valor está diluído nos diversos meios de proteção ao
meio ambiente que serão empregados, entre eles, a aquisição de máquinas mais
eficientes e a utilização de processos que visam a não geração de passivos
ambientais alinhados às melhores práticas industriais.

2.1.5

Mão-de-obra

Com respeito à contratação de mão-de-obra, o empreendimento terá duas fases
distintas. A primeira fase, que correspondente à instalação do projeto do estaleiro,
contemplará a preparação do terreno (serviços de retirada de eucalyptus,
destocagem e terraplanagem), construção das estruturas onshore (estradas,
galpões industriais, dique-seco) e offshore (cais de integração). Desta forma terse-ão as seguintes atividades: preparação do terreno, obras civis de
terraplanagem,

compactação

do

local

do

leito

da

pista

e

pátio,

concretagem/asfaltamento, drenagens, marcações, dentre outros. Ainda na
primeira fase ter-se-ão as obras concernentes à construção das estruturas de
apoio operacional: refeitório, vestiário, escritório, posto de combustível e
subestações de energia. A mobilização da mão-de-obra poderá ocorrer
imediatamente após a outorga da Licença de Instalação.
Nesta fase, que durará em torno de 2 anos, o contingente de pessoal previsto
será de 2.500 pessoas/mês. Serão priorizados dois tipos de contratação desta
mão-de-obra:


Trabalhadores que estarão disponíveis ao fim das obras de construção que
estão acontecendo nas áreas vizinhas ao empreendimento, entre elas:
Construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR), ampliação
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do Terminal Especializado de Barra do Riacho (Portocel) e construção da
Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas Fase 3 (UTGC-3).


821 trabalhadores em Barra do Riacho, mapeados pela Prefeitura de
Aracruz, que estão em condições de serem mobilizados para o início da
fase de instalação do empreendimento.

Dentre os profissionais a serem empregados na fase de instalação, a Tabela 2-4
apresenta as funções disponíveis.
Tabela 2-4: Qualificação dos funcionários na fase de instalação.
Aquisição de área e contratação
de mão de obra e serviços
Economista
Técnico em meio ambiente
Engenheiro
Geólogo
Psicólogo
Administrador
Secretário
Abertura, melhoria de vias de acesso
e aterro e terraplanagem
Motoristas de basculante
Motorista de carro comboio
Motorista de carro pipa
Motorista de automóvel
Motorista de ônibus
Tratorista
Patroleiro
Operador de pá carregadeira
Topógrafo
Ajudante de topografia
Operador de rolo compactador
Apontador
Encarregado
Engenheiro
Vigia
Obras Civis
Pintores industriais
Ajudantes de pintura
Vigia
Encarregado de elétrica
Eletricistas
Ajudantes de eletricistas
Motorista de automóvel
Continua...
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Tabela 2-4 (continuação): Qualificação dos funcionários na fase de instalação.
Motorista de caminhão
Motorista de ônibus
Armador
Ajudante
Pedreiro
Carpinteiro
Encarregado
Engenheiro
Operador de escavadeira
Tratorista
Montador
Colador
Ajudante
Encarregado
Engenheiro
Motorista de caminhão munck
Motorista de ônibus
Motorista de automóvel
Soldador
Ajudante de solda
Encanador
Profissional de automação/instrumentação
Encarregados de sonda
Técnicos em química
Sondador
Braçal
Geólogo
Operador de draga
Piloto de embarcação

A segunda fase corresponde à operação do empreendimento implantado, e
contemplará a operação de todas as etapas do processo produtivo. Serão
necessários trabalhadores das mais diversas especializações, entre elas:
soldadores, ajustadores tubulação, mecânicos, elétricos / eletricistas, pintores,
jatistas, instrumentistas, técnicos (mecânica, elétrica, meio ambiente, automação,
segurança), engenheiros (civil, mecânico, elétrico, meio ambiente, segurança) e
mão-de-obra administrativa. A Tabela 2-5 apresenta uma distribuição preliminar
da mão-de-obra durante esta fase do empreendimento.
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Tabela 2-5: Estimativa preliminar de qualificação
da mão-de-obra na fase de operação
Quantidade de
pessoas
400

Função
Soldadores
Ajustadores de tubulação

250

Mecânicos

250

Encanadores industriais

160

Ajudantes

320

Caldeireiros

60

Jatistas

60

Pintores

100

Instrumentistas

200

Eletricistas

200

Montadores

200

Engenheiros

350

Mão-de-obra administrativa

400

Almoxarife

40

Rigger

60

Técnicos em elétrica

100

Técnicos mecânicos

150

Técnicos Instrumentistas

150

Técnico de Segurança

60

Médico do trabalho

3

Enfermeiros

20
TOTAL

3.533

A Jurong implantará uma política de capacitação do pessoal local através de
convênio com IFES-ES, SESI-SENAI, Federação das Indústrias e Prefeitura de
Aracruz, objetivando incorporar o maior número possível de mão-de-obra
disponível da região. Para as funções que demandam de um maior grau de
especialização a contratação será feita de modo convencional.
A Figura 2-6 apresenta a estimativa do quantitativo de mão-de-obra que deverá
ser mobilizada nas fases de instalação e operação do empreendimento. Cabe
ressaltar que diferentemente dos demais empreendimentos instalados na região,
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o EJA prevê a contratação direta de 2.500 trabalhadores na fase de instalação,
enquanto na fase de operação serão contratados 3.500 trabalhadores diretos.

3.500
4.000

3.000

2.500

2.500

2.000

1.000

0
CONSTRUÇÃO

OPERAÇÃO
DIRETOS

OPERAÇÃO
INDIRETOS

Figura 2-6: Previsão de contratação da mão-de-obra nas fases de instalação e
operação do empreendimento.

Os empregos indiretos são aqueles que o EJA não realiza contratos diretos, mas
existem em função da encomenda de acessórios, maquinários e equipamentos
(válvulas, chapas de aço, máquinas de solda, etc) que, geralmente, são
fabricados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no próprio Espírito
Santo.
Do contingente necessário para a operação direta do empreendimento (3.500
trabalhadores), estima-se que 2.800 pessoas possam ser contratados localmente
(Área de Influência Direta). Este montante envolve trabalhadores já capacitados
para o cargo e pessoas que necessitarão de qualificação específica. O restante
do contingente (700 trabalhadores) deverá ser originado de localidades externas à
Área de Influência Direta e poderão se instalar nas áreas vizinhas ao
empreendimento. O fluxograma que detalha esta estatística social é apresentado
na Figura 2-7.
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Cronograma

As obras de construção do Estaleiro Jurong Aracruz estão previstas para
ocorrerem durante os anos de 2010, 2011, 2012 até 2013. As estruturas onshore
estarão construídas e poderão iniciar a operação em março/2010, conforme
outorga da Licença de Operação (LO), enquanto que as intervenções marinhas
serão finalizadas em dezembro/2011, período em que será emitida a Licença de
Operação final do empreendimento. O ANEXO XII apresenta o cronograma de
instalação do empreendimento em questão.

2.1.7

Período de funcionamento

O regime de trabalho foi definido em consonância com as fases de instalação e
operação do empreendimento. Desta forma, durante a fase de instalação do
Estaleiro Jurong Aracruz, está prevista uma carga horária semanal de 45 horas,
sendo o turno diário realizado das 7:00 às 17:00, incluindo neste intervalo o tempo
de 1 hora para almoço.
Durante a fase de operação do empreendimento será adotada uma carga horária
de 44 horas semanais. Desta forma, o turno de trabalho será distribuído de
segunda à quinta-feira das 7:00 as 17:00 horas, e na sexta-feira de 7:00 as 16:00
horas, sendo que em ambos os horários considera-se 1 hora diária para o
intervalo de almoço. Sendo este o horário de funcionamento normal do EJA,
deve-se considerar também a realização de serviços em hora extra, podendo ser
estendidos para o turno noturno. Estes casos são previstos quando houver
necessidades de acelerar a entrega de navios ou plataformas contratadas.
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Figura 2-7: Estatística social (estimativa) dos empregos diretos gerados na operação do empreendimento.
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Alternativas locacionais e tecnológicas

Toda a costa brasileira pode ser eleita, guardando as devidas restrições, para
servir como área para a instalação de um estaleiro; todavia, pelo fato de a Jurong
do Brasil pretender instalar um empreendimento cujo foco maior é a produção de
elementos para a indústria petrolífera, os estados brasileiros situados na área
próxima aos campos do pré-sal foram estudados com maior atenção. A
proximidade com as bacias de Santos e de Campos e dos campos existentes na
costa Capixaba restringiu as alternativas locacionais para os estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
Além do critério de proximidade dos principais campos de petróleo do país, os
seguintes critérios foram adotados na escolha da área para ser estudada, visando
a instalação do estaleiro:


Apoio político.



Comunicação fluida com as autoridades ambientais.



Transparência nas relações governamentais e institucionais.



Existência de logística de transporte.



Transferência de titularidade da terra.

O Estado do Espírito Santo apresenta os cinco primeiros critérios. Sua posição
estratégica em relação às bacias de Campos e Santos e, obviamente, aos
campos petrolíferos existentes em sua costa, o apoio político das autoridades
locais para a instalação do estaleiro no Estado e a transparência com que as
relações institucionais foram tratadas, além da existência de um parque logístico
muito bem estruturado, formado por ferrovia, rodovias e portos, e a possibilidade
de diálogo com as autoridades governamentais fizeram com que o ES fosse eleito
como prioritário para a instalação do EJA.
A proximidade de um porto é uma situação requerida para a instalação de um
empreendimento de grande porte devido à possibilidade de transporte de material
de alta tonelagem, como guindastes e máquinas pesadas, utilizando navios,
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promovendo a redução do trecho de transporte rodoviário com consequente
redução dos custos de transporte e das possibilidades de ocorrência de acidentes
e impactos decorrentes. Três alternativas locacionais foram consideradas, nas
proximidades dos portos da Grande Vitória, nos arredores do porto de Ubu e nos
arredores do porto de Barra do Riacho.
Os portos da Grande Vitória apresentam-se cercados por áreas densamente
ocupadas, dificultando a aquisição de terras para a instalação do empreendimento
em tela. Desta forma, a alternativa de localizar o empreendimento em suas
proximidades foi descartada.
O

porto

de

Ubu

está

inserido

em

área

pouco

urbanizada,

ocupada

predominantemente com pastagens e floresta plantada e boa disponibilidade de
terras; todavia, a disponibilidade de matéria prima faz com que a área apresente
vocação para a instalação de empreendimento siderúrgico e o governo do Estado
e a Vale tem envidado esforços para atrair investimentos deste tipo para a área.
Desta forma, esta alternativa foi descartada.
O porto de Barra do Riacho está inserido em área predominantemente ocupada
por florestas plantadas de propriedade da Aracruz celulose. Esta ofereceu uma
área situadas ao sul de sua planta industrial e do porto de Barra do Riacho,
garantindo a transferência de titularidade da terra para a instalação do Estaleiro. A
transferência de titularidade foi um fator crucial para a escolha da área para a
realização de estudos básicos para a instalação do estaleiro. Alguns outros
fatores vieram a somar para que esta fosse escolhida para o empreendimento:


Ausência de população,



Baixo nível de uso da praia quando comparado com as praias das
vizinhanças,



Região com águas calmas e baixas velocidades de corrente, o que faz com
que os impactos sobre a qualidade da água se restrinjam ao local, não
atingindo outras praias,



Presença de um contingente significativo de mão de obra disponível,
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Apoio das autoridades da municipalidade,



Solo coberto predominantemente por plantação de Eucalyptus,



Presença de rodovias que podem ser utilizadas durante os trabalhos de
implantação e operação do empreendimento.

Como parte da área se encontra encoberta por vegetação de restinga, alguns lay
outs do empreendimento foram considerados.
Foram estudados diversos arranjos para locação das estruturas necessárias para
concepção projeto Jurong do Brasil. Estas configurações foram sendo ajustadas
na medida em que a equipe avançava com as interlocuções junto às entidades
envolvidas (Prefeitura Municipal de Aracruz, Iema).
O arranjo inicial, apresentado na Figura 2-8, previa uma menor área interna para
manobra com pouco volume de terra a ser dragada no mar, grande intervenção
nas zonas costeiras e de praias, bem como um impacto significativo no
remanescente

do

bioma

Mata

Atlântica,

formado,

principalmente,

pelo

ecossistema associado de Restinga.

Figura 2-8: Arranjo inicial do empreendimento da Jurong do Brasil.
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Realizaram-se sondagens topográficas preliminares e uma segunda configuração
do layout foi estudada (Figura 2-9) e projetou-se um arranjo que impactasse
menos nas zonas marinhas e preservasse duas áreas de Restinga nativas da
região.

Figura 2-9: Segundo arranjo proposto para o empreendimento da Jurong do Brasil.

Após realização de sondagens batimétricas e topográficas, o segundo arranjo foi
ajustado para que, juntamente com o layout das futuras instalações, fosse
possível dragar o menor volume e preservar a maior área contínua de Restinga,
visto que, para a preservação do ecossistema local e o gerenciamento futuro da
área, é mais interessante que esta seja contínua (Figura 2-10).
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Figura 2-10: Terceiro arranjo proposto para o empreendimento da Jurong do Brasil.

Por fim, após os projetistas terem otimizado o arranjo em terra, as intervenções
na parte marinha, que vinham sendo analisadas concomitantemente ao
desenvolvimento dos demais layouts mencionados, foram questionadas no
sentido de serem mínimas. Pode-se observar nos desenhos esquemáticos
anteriores que o conceito utilizado era a instalação de molhes transversais à linha
de costa. É sabido que este tipo de estrutura no ambiente costeiro, regido por
correntes de deriva litorâneas que se aproximam obliquamente à costa, bloqueia
o transporte de sedimento. Para tanto, para permitir a movimentação da corrente
de deriva litorânea e não impedir a movimentação do sedimento, está sendo
proposta a construção de um quebramar a ser instalado 700 metros da praia,
formando uma barreia alinhada ao cais de atracação e a entrada do dique seco.
Desta forma, a Figura 2-11 apresenta o apresenta o layout final do Estaleiro
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Jurong Aracruz. Ressalta-se que as dimensões do Dique Seco foram ampliadas,
assumindo que podem ser construídos 3 (três) plataformas ao mesmo tempo, ou
1 (uma) plataforma e 1 (um) navio.

Figura 2-11: Arranjo conceitual final do Estaleiro Jurong Aracruz – EJA.

Este layout final alia a máxima proteção da área de restinga com o mínimo
volume de dragagem e de enrocamento, diminuindo, assim, os impactos
decorrentes dessas atividades. Além disso, o mangue seco foi posicionado no
talvegue localizado ao norte da área, diminuindo o volume de escavações, com o
aproveitamento do curso d’água intermitente do talvegue Norte para a
implantação de um espelho d’água e amenização paisagística.
A Matriz de Atratividade (Tabela 2-6) tem como objetivo priorizar fatores a serem
considerados na seleção da melhor alternativa construtiva do empreendimento, e
guiar a postura estratégica do empreendedor na tomada de decisão. Para
quantificar os aspectos analisados, foram atribuídos pesos crescentes por
atratividade variando de 1 a 4 para cada um dos parâmetros observados. O
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resultado final é obtido através da soma dos pesos atribuídos a cada parâmetro
por alternativa de construção.
Tabela 2-6: Matriz de Atratividade do empreendimento
Aspectos

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Titularidade da área

4

4

4

4

Proximidade com mercado
consumidor nacional e
internacional

4

4

4

4

Logística

4

4

4

4

Volume de dragagem

3

1

2

4

Área total do empreendimento

1

2

3

4

Impacto sobre vegetação nativa

1

2

3

4

Custo de instalação

1

2

2

4

Impacto na biota marinha e
pesca

1

3

3

4

19

22

25

32

TOTAL

2.1.9

Justificativa da alternativa preferencial

A evolução do projeto da planta final do Estaleiro Jurong Aracruz, o qual vem
sendo desenvolvido ao longo de um ano, indica o esforço da Jurong do Brasil no
sentido de implantar um empreendimento costeiro minimizando os impactos
inerentes, integrando tecnologia de ponta na aquisição de equipamentos e
máquinas com sistemas de controle ambiental acoplados, bem como o ajuste da
linha de produção sobre a conformação mais adequada do site.
Sendo assim, o porto marítimo para atividades de construção naval foi otimizado
para fins de permitir construir mais de uma embarcação ao mesmo tempo. A retro
área foi inserida no site de modo o volume de corte e aterro objetivasse o balanço
mínimo de massa. As áreas a serem dragadas foram mapeadas com base no
levantamento batimétrico, permitindo reduzir o volume final a ser removido, bem
como o bota-fora marinho foi definido a partir da metodologia participativa
proposta junto aos pescadores, bem como analisando os impactos decorrentes do
atual bota-fora marinho existente na região. Quanto às vias de acesso, foram
definidas as vias estaduais com menor fluxo de veículos, indicando as mesmas
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estradas utilizadas pelas carretas responsáveis pelo transporte de toras de
eucalipto que alimentam a indústria de celulose instalada na área próxima.

2.1.10

PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

ESFERA FEDERAL
O Município de Aracruz é atendido por alguns programas governamentais
federais, a saber:


Programa Luz para Todos:

Foi iniciado em 2004 como “Programa Nacional de Universalização do Acesso e
Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos" com o objetivo de levar energia elétrica
para a população do meio rural. O Programa é coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia com participação da ELETROBRÁS e de suas empresas
controladas. A ligação da energia elétrica até os domicílios é gratuita. As famílias
sem acesso à energia estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Cerca de 90% dessas famílias têm renda inferior
a 3 salários mínimos e 80% estão no meio rural.


Programa Bolsa-Família (PBF):

Transferência direta de renda às famílias pobres (com renda mensal, por pessoa,
de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extremamente pobres (com renda mensal, por
pessoa, de até R$ 60,00). Os valores pagos pelo Programa variam de R$ 15,00 a
R$ 95,00, de acordo com a renda mensal por pessoa da família e o número de
crianças. Como contrapartida ao Programa, a família se compromete a manter
suas crianças e adolescentes em idade escolar freqüentando a escola e a cumprir
os cuidados básicos em saúde: o calendário de vacinação, para as crianças entre
0 e 6 anos, e a agenda pré e pós-natal para as gestantes e mães em
amamentação.Segundo informações do SUS (Datasus) relativas ao número de
acompanhamentos do estado nutricional dos beneficiários do Programa no
Espírito Santo (88.528), em Aracruz, constam 3.355, totalizando 14% dos
acompanhamentos do Estado.
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Programa ReLuz:

Denominado Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (economia de
energia), é desenvolvido sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia e
conta

com

suportes

técnico,

financeiro

e

administrativo

da

ELETROBRÁS/PROCEL, em parceria com a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). Os principais objetivos do Programa são: proporcionar a
melhoria das condições de vida noturna e segurança dos cidadãos; promover o
desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação pública; diminuir os gastos
públicos dos municípios mediante a redução do consumo de energia elétrica e
criar cultura de combate ao desperdício de energia elétrica.



Programa Nacional de Capacitação de Gestores (PNC):

Lançado em agosto de 2005, tem por objetivo o treinamento de técnicos para
ação

em

programas

ambientais,

formando

e

capacitando

os

agentes

responsáveis pela elaboração e implementação da Política Municipal de Meio
Ambiente, por meio da criação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente,
fortalecendo o nacional, o SISNAMA. O Programa tem foco nacional e se
fundamenta na lógica da gestão ambiental compartilhada entre municípios,
estados e União, sempre consideradas as especificidades locais e regionais. A
Prefeitura de Aracruz participa do Programa.



Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos
Municípios (PNAFM):

Do Ministério da Fazenda, é voltado para o fortalecimento institucional dos órgãos
responsáveis pela gestão administrativa e fiscal dos municípios brasileiros, com
apoio da Caixa Econômica Federal, agente financeiro e co-executor do Programa.
O município de Linhares tem convênio com a CEF assinado em 2004.
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Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH):

Do Governo Federal, tem a finalidade de construir moradias populares na área
urbana ou rural para famílias de baixa renda. A modalidade é desenvolvida em
parceria com o Poder Público. A Caixa Econômica Federal, no âmbito deste
Programa, entregou, em 13 de fevereiro 2007, 124 unidades habitacionais
populares no bairro Morobazinho, em Aracruz, beneficiando famílias com renda
de até 1 salário mínimo.



Programa Sentinela:

É um conjunto de ações que visa prestar assistência especializada, com
atendimento de crianças, adolescentes e às famílias envolvidas em situação de
violência, abuso e exploração sexual. Busca condições que possibilitem o resgate
e a garantia dos direitos e o acesso aos serviços de Assistência Social, Saúde,
Educação e Justiça, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.



Benefício de Prestação Continuada (BPC):

Do Ministério da Saúde, visa garantir um benefício mensal de 1 salário mínimo
para idosos com 65 anos ou mais e para pessoas portadoras de deficiência,
incapacitadas para o trabalho e para a vida independente, e que possuam renda
familiar inferior a 1/4 do salário mínimo.



Programa Nacional de Controle e Eliminação da Hanseníase:

Do Ministério da Saúde, envolve a União, os governos estaduais e as prefeituras
no combate e na eliminação da hanseníase no Brasil.



Programa de Controle da Tuberculose:

Do Ministério da Saúde, desenvolvido por intermédio de um programa unificado,
executado em conjunto pelas esferas federal, estadual e municipal. Está
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subordinado a uma política de programação das suas ações com padrões
técnicos e assistenciais bem-definidos, garantindo desde a distribuição gratuita de
medicamentos e outros insumos necessários até ações preventivas e de controle
do agravo.



Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN):

Criado em junho de 2000 pelo Ministério da Saúde, o PHPN estabelece as
diretrizes da atenção pré-natal e da assistência ao parto no SUS. Cada município
que adere ao Programa tem que definir a sua rede de atenção ao pré-natal, ao
parto e ao pós-parto, ou seja, as unidades que vão ser referência para os exames
previstos e os hospitais responsáveis pela assistência ao parto. Cabe ao
Programa orientar os municípios sobre como essa rede deve realizar os
procedimentos voltados às mulheres grávidas.



Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama –
“Viva Mulher”:

Lançado em 1997 pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo principal reduzir,
substancialmente, o número de mortes causadas pelo câncer do colo do útero e
de mama, permitindo à mulher um acesso mais efetivo ao diagnóstico precoce
pelo exame Papa Nicolau e exame clínico das mamas, além do tratamento
adequado do tumor. Possui acompanhamento de equipe do Programa Saúde da
Família (PSF).



Combate a DST/AIDS:

Programa nacional, do Ministério da Saúde, que objetiva reduzir a incidência do
HIV/AIDS e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus, por
meio de diretrizes de melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos; de
redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis; de aumento da cobertura do
diagnóstico e do tratamento das DST e da infecção pelo HIV; de aumento da
cobertura das ações de prevenção em mulheres e populações com maior
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vulnerabilidade; da redução do estigma e da discriminação; da melhoria da gestão
e da sustentabilidade.



Programa de Controle da Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA):

Instituído em 2001 pelo Ministério da Saúde, com a criação do Plano de
Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, este
Programa tem por objetivo estabelecer a organização da assistência, prevenir e
promover a saúde, através da vinculação dos usuários à rede, a implementação
de programa de educação permanente em hipertensão, diabetes e demais fatores
de risco para doenças cardiovasculares.



Programa Nacional de Saúde Bucal:

Do Ministério da Saúde, tem por objetivo a reorganização da atenção à saúde
bucal prestada nos municípios, por meio do Programa de Saúde da Família. O
incentivo financeiro destina-se a ações como: incentivo às ações básicas de
fiscalização; controle sanitário em produtos, serviços e ambientes; prevenção e
recuperação da saúde bucal; melhoria dos índices epidemiológicos da saúde
bucal; educação em vigilância sanitária.



Programa de Saúde da Família (PSF):

O principal propósito do PSF é reorganizar a prática da atenção à saúde em
novas bases. O atendimento é domiciliar. Prioriza as ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família de forma integral e
contínua. Vem sendo implantado em todo o Brasil, como importante estratégia
para reordenação do modelo assistencial. É gerido pelo Ministério da Saúde.
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Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos (EJA)/Programa Fazendo Escola:

Destina-se ao cidadão que não teve oportunidade de acesso ou permanência no
Ensino Fundamental em idade escolar própria (dos 7 aos 14 anos). O Programa
garante acesso e continuidade do Ensino Fundamental regular a todos os
brasileiros. É desenvolvido pelo Ministério da Educação em conjunto com os
governos estaduais e municipais, por meio da transferência, em caráter
suplementar, de recursos administrados pelo FNDE.

ESFERA ESTADUAL
A seguir, estão descritos alguns programas estaduais que são desenvolvidos no
município de Aracruz.



Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(INCAPER):

Foi constituído a fim de se otimizar e racionalizar os serviços prestados às
famílias rurais do Estado do Espírito Santo. Dentre os programas desenvolvidos
pelo Instituto, destacam-se:

-

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável
Objetiva a condução de projetos de geração e transferência de
inovações tecnológicas para as principais atividades agrícolas estaduais,
e programas de apoio à estruturação, à política agrícola e organização
social, promovendo também avanços técnicos, elevando as condições
socioeconômicas da família rural espírito-santense;

-

Programa de Gestão e Desenvolvimento Organizacional
Investe continuamente no treinamento de seus servidores, sua principal
base de sustentação, e em seu acervo de conhecimentos e tecnologias,
assegurando a qualidade dos serviços prestados na Pesquisa,
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Assistência Técnica e Extensão Rural. Este Programa tem como
principais diretrizes: informar à sociedade os benefícios das inovações
tecnológicas para o setor rural e as atividades realizadas no INCAPER;
fortalecer parcerias com organizações públicas governamentais, nãogovernamentais e privadas no contexto do agronegócio; manter
constante o fluxo de informações e subsidiando a formação dos
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, visando à otimização dos
trabalhos

e

diminuição

de

custo;

estabelecer

projetos

de

desenvolvimento gerencial e capacitação profissional e implementar o
sistema de informação gerencial; e aprimorar e ampliar a prestação de
serviços e a oferta de insumos agropecuários.



Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC/ES):

Visa realizar eventos de Capacitação Técnica para pequenos produtores rurais e
suas associações; elaborar projetos com objetivo de revigorar, enxertar, renovar,
implantar, adensar, produzir mudas enxertadas e irrigar lavoura de cacau;
aproveitar a região de Suruaca para plantio de açaí, jenipapo e cajazinha (papuá),
com finalidade de produção de polpa destinada a aproveitamento na
agroindústria; prestar assistência técnica aos pequenos produtores, facilitando o
seu acesso ao crédito; promover a multiplicação de mudas frutíferas e essências
florestais resistentes e produtivas e promover e elaborar projetos de agroindústria
para o aproveitamento de subprodutos do cacau e frutíferas da região.



Programa de Desenvolvimento de Fornecedores – PDF – Espírito Santo

Visa promover o desenvolvimento socioeconômico através do desenvolvimento
de empresas, entidades e empresários. Iniciado em 1995 para alavancar o
crescimento do Espírito Santo, o principal objetivo do PDF é propiciar a integração
dos fornecedores locais com as empresas investidoras e detentoras de
tecnologia, promovendo parcerias entre empresas de diversos setores. Este
programa é constituído pelo CDMEC, SEBRAE, BANDES, SEDES, SINAENCO,
SINDUSCON e SINDIFER, sob a coordenação do SINDICOPES.
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ESFERA MUNICIPAL
A maior parte dos planos governamentais municipais de Aracruz está contida no
Planejamento Plurianual (PPA) do município (2006-2009). Portanto, consistem em
metas municipais contempladas no orçamento. Todas as Secretarias municipais
apresentam planos de ação previstos para os anos de 2006 a 2009, cujos
programas estão citados a seguir.


Serviço Autônomo de Limpeza Pública – Programas:

Comunidade Participativa; Limpeza Pública; Valorização do Servidor.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Programas:

SISTEMA DE ÁGUA
Captar, tratar e distribuir água, elevando o nível de atendimento dos serviços.
Monitoramento da qualidade da água, manutenção do sistema de água,
construção, ampliação de rede de abastecimento de água.
Público-Alvo: População do município
SISTEMA DE ESGOTO
Melhorar e expandir a coleta e o tratamento de esgoto sanitário.
Monitoramento dos efluentes das estações de tratamento de esgoto, construção e
ampliação da rede de esgoto sanitário, manutenção do sistema de esgoto.
Público-Alvo: População do município.
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Instituto de Previdência e Assistência Social Municipal de Aracruz –
Programas:

Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Expansão e Melhoria Patrimonial.



Secretaria Municipal de Gabinete – Programas:

Segurança em Aracruz.



Procuradoria-Geral – Programas:

Gestão Judicial e Controle Processual.



Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico –
Programas:

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fomentar as atividades econômicas já existentes e atrair novos investimentos.
Articulação entre representantes externos, implantação da infra-estrutura de apoio
ao desenvolvimento, desapropriação e aquisição de áreas para concessão,
pesquisas e diagnóstico e projeto socioeconômico e estudos setoriais,
implementação dos centros industriais, divulgação e dados do município,
implantação de incubadora de empresas, incentivo à formação de cooperativas,
qualificação profissional.
Público-Alvo: Empresários em atividade e novos investidores.
GESTÃO ESTRATÉGICA
Promover o desenvolvimento estratégico do município através do planejamento
integrado e participativo.
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Planejamento participativo, elaboração da Agenda 21, qualificação da gestão
municipal,

Elaboração

do

Plano

Diretor

Municipal,

geoprocessamento,

modernização da administração pública.
Público-Alvo: População de Aracruz.



Secretaria Municipal de Administração – Programas:

Modernização da Administração Pública; Servidor Gente de Valor.


Secretaria Municipal de Fazenda – Programas:

Encargos Gerais; Gestão Política de Execução Financeira e Orçamentária;
Modernização da Administração Tributária; Programa de Apoio Administrativo.



Secretaria Municipal de Saúde – Programas:

ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À SAÚDE DO CIDADÃO
Garantir o acesso da população à atenção complementar à saúde.
Manutenção da atual estrutura e implantação do Centro de Especialidades
Médicas, de Especialidades Odontológicas, do Centro de Referência dos
Programas da Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial. Reestruturação e
Implementação das ações de reabilitação fisicomotora, apoio financeiro a
entidades filantrópicas.
Público-Alvo: População de Aracruz.

AÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Oferecer atenção integral à saúde da população, priorizando as ações de
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde.
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Manutenção e ampliação das estratégias de Saúde da Família e agentes
comunitários da saúde, das equipes de saúde indígena, do atendimento básico
em saúde e a implementação de Programas da Saúde.
Público-Alvo: População de Aracruz.



Secretaria Municipal de Educação – Programas:

GESTÃO DEMOCRÁTICA
Assegurar a participação das comunidades escolares, do Conselho Municipal de
Educação (CMEA), dos conselhos municipais constituídos, do Fundo de
Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais (FUNDEB), no processo de acompanhamento, controle e avaliação
da execução das ações da Secretaria de Educação e das unidades escolares.
1. Manutenção do Conselho Municipal de Educação - De acordo com o
Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD): Viabilização de recursos
para diárias, material de consumo, passagens e despesas com locomoção,
outros serviços de terceiros (pessoa física), serviços de terceiro (pessoa
jurídica) e aquisição de equipamentos e material permanente.
Público-Alvo: Membros do Conselho Municipal de Educação
2. Implementação

do

Programa

de

Descentralização

dos

Recursos

(PRODER) nas Escolas do Ensino Fundamental, Infantil, Educação de
Jovens e Adultos - Repasse de recursos.
Público-Alvo: Alunos da Rede Municipal
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DINAMIZANDO O AMBIENTE EDUCATIVO
Oferecer atividades de artes, leitura, esporte e cidadania, com prioridade para os
alunos em situação de risco social e defasagem idade série, visando à melhoria
da auto-estima, freqüência, rendimento escolar, desenvolvimento de habilidades e
aumento do tempo de permanência na escola; ajudar no processo de
conscientização das crianças com relação aos problemas oriundos provocados
pelas drogas e violência.
1. Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência (PROERD)
- Contribuir na tomada de consciência por parte das crianças quanto aos
malefícios das drogas e da violência.
Público-Alvo: Estudantes do 5º Ano
2. Centro de Artes, Leitura, Esportes, Cidadania e Meio Ambiente, com a
realização de oficinas pedagógicas e de Jogos Escolares Municipais
(JOEMA) - Oficinas com duração de 1 hora e meia de biscuit, tapeçaria,
música, decoração em MDF, artesanato com pedrarias, pintura em tela,
culinária e confeitaria (padaria). Acerca dos jogos escolares, modalidades
como vôlei, futsal, basquetebol e voleibol.
Público-Alvo: Estudantes do Ensino Fundamental em situação de risco social e
distorção idade-série para as oficinas pedagógicas e estudantes do Ensino
Fundamental selecionados pelos professores de educação física para os jogos
escolares.
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Promover atendimento às escolas com relação a transporte, alimentação e
vestuário. Implementação do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Infantil,
creches, Fundamental, Educação Indígena

- Fornecimento de merenda e

uniforme escolar.
Público-Alvo: Alunos da Rede Municipal

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Caracterização do
Empreendimento
2

Pág.
89

VALORIZAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO
Oferecer mecanismos de aperfeiçoamento profissional para que os profissionais
do magistério promovam discussões e meios para melhoria do processo ensino
aprendizagem; revisar o Estatuto e o Plano de
Cargos e Salários para redimensionamento das atribuições e direitos do
Magistério e conseqüente adequação salarial.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Formação continuada com foco na formação de 70 professores formadores para
atuar diretamente na formação de todos os professores da educação básica do
município, trabalhando-se os seguintes eixos temáticos: cultura, escrita,
desenvolvimento humano e aprendizagem, diversidade cultural e prática de
registro, planejamento e avaliação.
Público-Alvo: Professores da rede municipal
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)
Dar oportunidade aos jovens e adultos de escolarização e complementação dos
estudos na etapa do Ensino Fundamental.
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO NOTURNO
Este Programa tem o propósito de ampliar o processo de aprendizado de
indivíduos a partir de 15 anos e mais que não tiveram acesso à escola, ou dela
foram excluídos precocemente. O Ministério da Educação repassa os recursos
federais para os estados, municípios e organizações não governamentais,
mediante a apresentação de projeto para implantar cursos, capacitar professores
e confeccionar material didático.
Público-Alvo: Estudantes do turno Noturno
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HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR
Disponibilizar vagas para crianças e adolescentes e oferecer condições físicas
adequadas de atendimento.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reforma e ampliação: construção de 11 salas de aula, salas para almoxarifado,
repouso, multiuso e estimulação; reforma de salas para secretaria, professores,
direção, pedagogos, de cozinha, lavanderia e banheiros.
Público-Alvo: Alunos da Rede Municipal
VALORIZANDO A DIVERSIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR
Propor, implementar e executar políticas de educação para estudantes com
Necessidades Educativas Especiais (NEE) e outras situações de caráter especial,
com o propósito de incluí-las no sistema regular de ensino.
1. Atendimento a Alunos Portadores de Necessidades Educativas Especiais
/Educação Inclusiva - Atendimento pelo Centro de Referência Educacional
Multidisciplinar (CREM); Serviços de terceiros – pessoas física e jurídica e
equipamentos e material permanente.
Público-Alvo: Alunos com necessidades educativas especiais
2. Educação Especial Formação de Professores para atendimento a Alunos
Portadores de Necessidades Educativas Especiais/Educação Inclusiva - Em
convênio com o MEC/FNDE, por aprovação de Plano de Trabalho,
consecução de verba, para formação de profissionais e professores do CREM.
Público-Alvo: Professores/profissionais do CREM
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Secretaria Municipal de Ação Social – Programas:

Criança Hoje Cidadão Amanhã; Medidas Socioeducativas da Liberdade Assistida
e Prestação de Serviço à Comunidade; Viver mais e Melhor.



Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer – Programas:
INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

Dotar o município de equipamentos e capacitação pessoal necessário ao
desenvolvimento do turismo.
Capacitação e qualificação dos recursos humanos para atividades turísticas,
implementação e apoio à “rota do verde e das águas”, adequação e melhoria das
vias, criação e implantação de novos produtos turísticos, transformação do “Torre
da Praia” em Centro de Turismo e Cultura, realização de pesquisas e estudos
turísticos.
Público-Alvo: Turistas e população local

PRESERVAÇÃO CULTURAL
Preservar e restaurar o patrimônio histórico e cultural do município.
Criação e implantação de espaços culturais, realização e apoio a eventos
culturais, restauração de monumentos e construções, apoio e incentivo à cultura,
recuperação do sítio arqueológico.
Público-Alvo: População em nível municipal, estadual e federal



Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana – Programas:

Humanização do Trânsito; Infra-Estrutura Urbana e Rural.
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Secretaria Municipal de Obras – Programas:

INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
Promover a permanente melhoria da infra-estrutura urbana e rural.
Manutenção e reforma de abrigos e passeio, implementação do código de
postura, construção e implantação da usina de asfalto a frio, manutenção da
estrutura e dos equipamentos sociais.
Público-Alvo: População em geral

ARACRUZ EM OBRAS
Dotar o município de condições e recursos que favoreçam a melhoria do
atendimento à população.
Construção, ampliação e reforma de prédios públicos, e equipamentos sociais,
abertura de estradas, desapropriações em áreas urbanas e rurais, telefonia rural e
revitalização da orla.
Público-Alvo: População de Aracruz

LUZES DA CIDADE
Expandir e melhorar o serviço de iluminação pública do município.
Extensão da rede de iluminação pública, manutenção do sistema e rede elétrica.
Público-Alvo: População de Aracruz.
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SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS
Ampliar o atendimento à população.
Construção de elevatória de esgoto, construção e ampliação da rede de água, da
rede coletora de esgoto e da estação de tratamento de água, construção de
reservatório de distribuição de água e de poços artesianos.
Público-Alvo: População de Aracruz.



Secretaria de Agricultura – Programas:

Fruticultura;

Piscicultura;

Transporte

Calcário;Construção

de

Barragens;

Agropecuária; Pecuária; Apicultura; Reflorestamento Ambiental; Olericultura e
Culturas Anuais; Agricultura Orgânica; Hortas Urbanas; Agricultura Orgânica e
Agrossilvopastoril; Aqüicultura e Pesca; Infra-Estrutura no Campo.
Os programas da Secretaria de Agricultura consistem em disponibilizar recursos,
tais como insumos e máquinas para as propriedades rurais. A assistência técnica
para o atendimento de todos os programas será prestada conforme o quadro de
técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura.



Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Programas:

EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL
Implantar ações de educação ambiental sob o enfoque da sustentabilidade,
conservação e recuperação de recursos naturais visando a melhoria da qualidade
de vida da população.
Reestruturação e aplicação da legislação ambiental, ecoturismo em unidades de
conservação e áreas de interesse ecológico, projeto escola no mangue,
capacitação de agentes multiplicadores em Educação Ambiental, eventos e
campanhas junto às escolas e comunidades.
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Público-Alvo: População de Aracruz.
GESTÃO DO FUDEMA
Implantação de políticas ambientais através do melhor aproveitamento dos
recursos do FUDEMA (Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio
Ambiente)
Ações de conservação ambiental.
Público-Alvo: População de Aracruz.

RECURSOS NATURAIS
Oferecer condições adequadas para manutenção da diversidade biológica do
município e preservação dos recursos naturais através da utilização de áreas
protegidas para a prática de atividades científicas, educativas e recreativas e de
turismo.
Criação e implantação de novas Unidades de Conservação (UCs), aquisição de
áreas limítrofes às Unidades de Conservação, Elaboração do Plano de Manejo
das UCs, recuperação de áreas degradadas, revitalização de recursos hídricos,
criação e implementação do Parque Santa Maria.
Público-Alvo: População de Aracruz



Secretaria Municipal de Suprimentos – Programas:

Gestão da Política de Controle Interno.



Secretaria Municipal de Habitação e Trabalho – Programas:

Desenvolvimento Econômico e Social; Gestão Habitacional.
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Secretaria Municipal de Comunicação – Programas:

Comunicação e Publicidade

2.2

INFORMAÇÕES SOBRE A FASE DE INSTALAÇÃO

Esta seção apresenta os principais aspectos referentes às obras necessárias para
a instalação do empreendimento, descritos pormenores adiante.

2.2.1

Descrição das etapas de instalação do empreendimento

A instalação do empreendimento está prevista para ocorrer em 04 fases
sequenciais, ao longo de aproximadamente 04 anos. O processo de instalação
iniciar-se-á a partir da contratação de empresa qualificada e da entrega dos
equipamentos na área do estaleiro. Estima-se que todos os equipamentos ficarão
prontos em até um ano após o início da construção.

2.2.1.1

Fase 1

A área industrial propriamente dita será construída a partir dos galpões de
jateamento e pintura, incluindo as duas cabines de pintura e de jateamento, em
paralelo com o galpão de caldeiraria e a área do armazém a céu aberto. Em
seguida, inicia-se a construção de uma linha de produção para soldagem e a
preparação para uma segunda linha.
Nesta fase serão construídas também uma linha de montagem de blocos, a
primeira fase do galpão de armazenamento e a área de montagem dos blocos,
além dos primeiros 355 m do cais de atracação sul e a instalação de um
guindaste.
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O Dique Seco também será iniciado nesta primeira fase, sendo construídos 280 m
de extensão, além de prepararem-se as instalações para dois pórticos e uma
comporta intermediária.
Ainda na parte terrestre do EJA, iniciar-se-ão as edificações da área
administrativa.
Na porção marítima, iniciar-se-á a construção do quebramar e das obras de
dragagem. O ANEXO XIII o arranjo geral da FASE 1.

2.2.1.2

Fase 2

A fase seguinte, a segunda, é marcada pela implementação da área de
montagem dos blocos, finalizando-se a linha segunda linha de produção para
soldagem, bem como a instalação de mais uma, a terceira. Nesta fase também
serão construídas mais duas cabines de jateamento e de pintura, mais duas
linhas de montagem de blocos e a finalização do galpão de armazenamento.
Construir-se-á 160 m de cais de atracação, em complementação ao cais
construído na primeira fase. O ANEXO XIV apresenta o arranjo geral da FASE 2.

2.2.1.3

Fase 3

Esta fase é caracterizada pela implementação das oficinas de tubos e do galpão
de armamento, da área de pintura e revestimento, além das oficinas mecânica e
elétrica. Ainda serão construídas mais duas cabines de jateamento e de pintura,
totalizando-se seis cabines para este fim.
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A construção do cais de atracação sul será finalizada nesta terceira fase,
completando os 360 m restantes e construindo-se o cais de atracação norte. Em
paralelo à estas construções, serão implantados os guindastes da área do cais.
Quanto ao Dique Seco, terminar-se-á a escavação dos 230 m adicionais,
contemplando a instalação de uma segunda comporta intermediária. O ANEXO
XV apresenta o arranjo geral da FASE 3.

2.2.1.4

Fase 4

A última fase, a quarta, será constituída pelas intervenções na área lateral do cais
de atracação até a margem com a restinga. O ANEXO XVI apresenta o arranjo
geral da FASE XVII.

2.2.2

Descrição dos métodos construtivos

Os métodos construtivos serão descritos à medida que as principais intervenções
e obras civis forem sendo detalhados, adiante.

2.2.3

Cronograma de execução

O cronograma de execução da fase de instalação está apresentado no ANEXO
XII.

2.2.4

Canteiro de obras

O canteiro de obras corresponde a um conjunto de edificações situadas dentro do
Estaleiro, e será composto por um canteiro administrativo e um canteiro industrial,
os quais terão a função de dar suporte ao atendimento dos serviços de instalação
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do Empreendimento. O layout do canteiro de obras está apresentado no ANEXO
IX.
A localização das edificações do canteiro de obras foi escolhida de forma a não
interferir com as obras a serem executadas (oficinas, prédios industriais e
administrativos, instalações industriais diversas, dique seco, cais ao longo da
costa, entre outros), além de garantir acesso permanente às frentes de trabalho.
Por esta razão o local escolhido foi à área reservada à futura montagem dos
blocos, onde não está prevista nenhuma edificação. As obras terão início pelos
trabalhos de drenagem da região alagadiça situada no bloco superior norte do
terreno e pela terraplanagem deste local, a ser ocupada por unidades
administrativas e industriais do estaleiro.
As edificações do canteiro de obras existirão apenas enquanto as obras estiverem
em execução, sendo, portanto, de caráter temporário e construídas à medida que
a obra se desenvolve. No caso da execução das obras de canalização da região
alagada e posterior aterro, somente haverá necessidade de alguns containers,
para acompanhamento por parte de pessoal dedicado a estas obras, e de uma
oficina para a manutenção dos equipamentos de terraplanagem. O projeto
edificações, também, levou em consideração os seguintes aspectos:


Pré-dimensionamento das unidades de acordo com a necessidade de
produção, com o histograma de mão-de-obra previsto para as obras de
instalação do Estaleiro, e segundo os regulamentos pertinentes.



Funcionalidade e segurança, a serem alcançados pela proximidade entre
as unidades que desempenharão as atividades correlatas, tornando
possível reduzir os movimentos e evitar o trânsito de pessoas estranhas às
atividades do canteiro.



Prioridade na absorção de mão de obra local, não considerando, no
entanto, a existência de dormitórios no canteiro.
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O acesso ao canteiro de obras dar-se-á pelo lado norte do terreno a,
aproximadamente, 45m da rodovia ES-10, respeitando, portanto, sua faixa de
domínio. Por sua vez, a guarita do canteiro de obras será parte da guarita definida
para a fase final de projeto, correspondendo a 100m² do total de 408m² da fase
final. Nesta primeira fase deverá ser totalmente construída a área de controle de
entrada e saída de veículos pesados, (inclusive a balança), e edificações de
apoio, como sanitários feminino e masculino para visitantes e funcionários da
guarita, copa e sala de espera.
A área prevista para instalação do canteiro de obras, partes administrativa e de
produção, será de aproximadamente 10.000 m², e foi escolhida pelo fato de sua
instalação não causar impacto sobre o meio ambiente. Nos período de pico de
funcionamento, o canteiro será ocupado por aproximadamente 2.500 pessoas,
sendo 310 alocados em prédios de apoio à obra, e 2.190 operários alocados
diretamente na obra. Estes 2.190 operários trabalharão em dois turnos, sendo
60% no turno diurno (1314 operários), e 40 % no turno noturno (876 operários). O
trabalho de funcionários do sexo feminino será exclusivamente realizado nos
prédios de escritórios. Os prédios dos vestiários e sanitários e o refeitório serão
dimensionados para atender o maior número de operários, ou seja, aqueles que
trabalham no turno diurno.
As instalações propostas para o canteiro de obras foram divididas em Edificações
administrativas e Unidades de Produção. As Edificações Administrativas, com
suas respectivas áreas, foram discriminadas em:
a) Guarita (na entrada do canteiro), com 100,00 m².
b) Escritório administrativo da Jurong, com 175,00 m².
c) Escritório administrativo da empreiteira, com 175,00 m².
d) Escritório administrativo da montadora, com 175,00 m².
e) Escritório administrativo da gerenciadora da obra, com 300,00 m².
f) Almoxarifado geral, com 648,00 m².
g) Almoxarifado de produtos importados, com 648,00 m².

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Pág.
100

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

h) Vestiário com 1.095 m² e banheiros com 300 m² para 1.314 pessoas.
i) Cisterna e caixas de água.
j) Cantina, com 680,00 m².
k) Ambulatório, com 200,00 m².
l) Oficina de manutenção, com 100,00 m² de área coberta e 800,00 m²
descoberta.
m) Cabine de medição de energia para o canteiro de obras, com 49,00 m².
n) Tanques sépticos e filtros anaeróbicos.
o) Depósito de Resíduos com 648,00 m².
As unidades de produção com suas respectivas áreas, e locais ainda a serem
definidos foram divididas:
a) Central de concreto (com silos e pátio com estoque de areia e brita) em
área descoberta.
b) Central de formas em shed com 80,00 m².
c) Central de armação em shed com 20,00 m².
d) Laboratório de materiais (corpos de prova de concreto e controle de
qualidade da compactação e da pavimentação) com 40,00 m².
e) Cobertura para o grupo gerador.
f) Canteiro de pré-moldados e área de estocagem de pré-moldados.
Todas

as

instalações

do

canteiro

estarão

de

acordo

com

a

Norma

Regulamentadora NBR 12284 – Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras –
Procedimento e demais pertinentes. No caso das edificações, todas elas terão
pilares feitos com pernas de madeira 3” x 3”, assentadas sobre bases de concreto
armado, de acordo com projeto arquitetônico e estrutural. Além disso, também
serão circundados por calçada de no mínimo um metro de largura.
Os prédios serão construídos em chapas lisas de compensado laminado de
12mm de espessura e preparados para receber pintura de esmalte sintético. O
piso dos cômodos internos será de concreto magro. As paredes das áreas
molhadas serão revestidas em azulejos até 1,80m de altura; as janelas e as
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portas em esquadrias de madeira nas dimensões compatíveis ao ambiente e de
acordo com as normas brasileiras quanto à ventilação e iluminação. Os pisos
serão cimentados antiderrapantes, impermeáveis, laváveis e com caimentos
voltados para ralos providos de sifões. Todos os prédios terão forros em chapas
lisas de compensado laminado sob telhado em telhas de fibras vegetais.
A área dos vestiários e sanitários foi dimensionada em função de um mínimo de
1,50m² por usuário. Os vestiários terão escaninhos metálicos em coluna de 3
armários sob soco de concreto de no mínimo 5 cm de altura e bancos de madeira
ao longo dos armários e chuveiros. Os sanitários terão vasos sifonados em louça
com caixa de descarga externa, mictórios tipo calha e lavatórios de aço inox.
O refeitório será dimensionado para atender a um terço das pessoas do turno
diurno simultaneamente. Sendo a refeição feita fora do local da obra, previu-se
bancada metálica com cubas para banho-maria e uma copa com fogão e pia para
lavagem de utensílios. Esta será ligada a caixas de gordura situadas a montante
do conjunto local de fossa - filtro anaeróbico.
Cada prédio contará com uma caixa de água de 1000 L, exceto o prédio dos
vestiários e sanitários que terá 4 caixas de 1000 L. Além disso, deverão ser
previstos bebedouros de garrafão ou bebedouros tradicionais com seus
respectivos pontos de ligação de água potável e esgotamento sanitário
distribuídos nos prédios do refeitório, vestiário, sanitário e um ponto em cada copa
(aproximadamente 30 pontos). As águas servidas deverão ser ligadas a caixas de
inspeção antes de serem lançadas nos conjuntos fossa - filtro anaeróbico.
Toda a área do canteiro de obras será delimitada por canaletas, escavadas no
próprio terreno, para canalizar as águas pluviais que serão lançadas no córrego
existente no local. Em relação à oficina e ao depósito de resíduos sólidos, mesmo
quando em áreas cobertas, ambos terão seus pisos impermeabilizados e,
também, contarão com canaletas de drenagem. Estas, por sua vez, serão
conectadas a um separador de água e óleo ou a uma caixa de coleta para
posterior retirada e descarte final. Já a parte descoberta da oficina será delimitada
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por canaletas de drenagem e suas águas direcionadas para uma caixa de
sedimentação antes de serem conduzidas ao separador de água e óleo.
Quanto à iluminação interna e externa, toda área do empreendimento apresentará
grau de iluminação compatível com tipo de atividade desenvolvida em cada
ambiente, considerando-se, inclusive, os trabalhos noturnos. A empresa
responsável pelo canteiro deverá limitar seu tráfego ao arruamento definido no
layout mantendo-o em bom estado de conservação para que na fase de
instalação da pavimentação não se tenha que fazer nenhuma retificação deste.
A seguir se encontra detalhada a infraestrutura prevista para o canteiro de obras,
sendo que os sistemas de abastecimento de água e fornecimento de energia
serão apresentados adiante.

2.2.4.1

Esgoto

A rede de esgoto sanitário será constituída por fossas sépticas e filtros
anaeróbicos. O efluente tratado será encaminhado ao córrego Barra do Sahy, que
já estará canalizado quando as edificações e respectivas instalações sanitárias
forem construídas. A coleta de esgoto do canteiro será feita por redes de tubos
PVC do tipo ponta e bolsa, com 100mm de diâmetro, enterradas a uma
profundidade que garanta sua integridade.

2.2.4.2

Comunicações

Serão instaladas redes de telefonia externa, telefonia interna e internet.
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Disposição de resíduos

Todo resíduo produzido no canteiro de obras será segregado e acondicionado em
embalagens apropriadas e serão levados ao depósito de resíduos, que contará
com áreas diferenciadas e recipientes apropriados para armazenagem até sua
retirada definitiva por empresas especializadas e devidamente licenciadas pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito
Santo (IEMA).
No caso das refeições dos operários, estas serão fornecidas por empresa
terceirizada, descartando a necessidade de uma cozinha. O lixo doméstico
(quentinhas de papel de alumínio, copos de plástico, papéis e plásticos em geral)
será acondicionado em sacos plásticos grandes ou recipientes de lixo de padrão
industrial. Já o efluente oriundo da lavagem de pratos e utensílios deverá passar
por caixas de gordura antes de ser lançado ao sistema sanitário de fossa e filtro
anaeróbico.
No caso do lixo industrial (retalhos de algodão ou estopas contaminadas, latas,
copos, filtros de óleo, etc) deverá ser acondicionado em sacos plásticos. Quanto
aos resíduos industriais (óleos lubrificantes, graxas, detergentes, solventes, etc),
estes serão acondicionados em recipientes de metal ou plástico.
A manutenção de máquinas e equipamentos (por exemplo, dos equipamentos de
terraplanagem e dos veículos que servem à obra) deverá ser feita na oficina, que
será provida de sistema de drenagem ligada a uma caixa de sedimentação e a
um separador água e óleo. Não haverá lançamento de concreto ou água de
lavagem de caminhões betoneira no canteiro da JURONG.

2.2.4.4

Guarda e segurança do canteiro

A guarda e segurança dos materiais, equipamentos, máquinas e veículos, assim
como a segurança do canteiro será de responsabilidade da empresa responsável
pela execução dos serviços e obras.
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Estimativa do custo total do empreendimento e do custo de
instalação de medidas de mitigação da poluição e degradação
ambiental

As estimativas de custo do Estaleiro Jurong Aracruz estão apresentadas no item
2.1.4 Valores de investimento previstos para o empreendimento.

2.2.6

Mão de obra: origem, quantificação e qualificação da mão-de-obra
a ser utilizada na fase de instalação do projeto

O contingente a ser empregado nas obras de implantação do Estaleiro Jurong
Aracruz está sendo previsto para mobilizar os trabalhadores após o término das
obras de construção do TABR, na área da CODESA no porto de Barra do Riacho.
Além destes, a lista de disponibilidade de empregos do SINE de Aracruz situado
em Barra do Riacho será consultada, objetivando contratar mão de obra da
região.
As obras civis para implantação do Estaleiro Jurong Aracruz demandarão 2.500
trabalhadores diretos, atuando em frentes de trabalho para as diversas obras
necessárias à construção da retro área, do Dique Seco, do cais de atracação, das
obras de dragagem e implantação do quebramar e dos molhes sul e norte.

2.2.7

Estradas vicinais, e outros meios de acesso ao local das obras;

O acesso ao Estaleiro será feito pela rodovia ES-010, uma das principais artérias
viárias que permite a interligação com os sistemas municipal e federal do Espírito
Santo, e, conseqüentemente, à cidade de Vitória e aos demais centros
econômicos do país. O trajeto litorâneo até Vitória pela ES-010 desenvolve-se por
Santa Cruz, Nova Almeida, Jacaraípe e Manguinhos, correspondendo a uma
distância de cerca de 70 km.
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A opção rodoviária pelo interior é a rodovia ES-257, que se liga à BR-101 na
cidade de Ibiraçu, após passar pelo município de Aracruz. Por esse trajeto
percorrem-se 120 km do estaleiro até Vitória.
Na fase de instalação do empreendimento estão previstos a construção de
caminhos de serviços, os quais correspondem às vias construídas para permitir o
trânsito de equipamento e veículos durante a fase de instalação, com a finalidade
de interligar cortes e aterros, assegurar acesso ao canteiro de serviço,
empréstimos, bota-fora, jazidas, obras de arte especiais, fontes de abastecimento
de água e demais instalações. A instalação de caminhos de serviço será
executada com utilização de equipamento adequado, complementada com
emprego de serviços manuais.
Os caminhos de serviço deverão possuir condições de largura, desenvolvimento,
rampa e drenagem suficientes ao atendimento às necessidades mínimas da obra,
tendo sempre em foco a minimização dos impactos ambientais. Não poderá ser
utilizado material proveniente das jazidas e/ou empréstimos constantes do projeto
para a execução dos caminhos de serviço.
No que tange ao aspecto viário, o empreendimento, certamente impactará a
malha rodoviária da região, tanto durante a fase de instalação quanto na fase de
operação. A abrangência deste impacto será mais marcante na ES-010, por onde
será feito o acesso ao estaleiro. Nas demais rodovias da região (BR-101, ES-124,
ES-257 e ES-261), o eventual aumento do fluxo de veículos provavelmente se
fará sentir em menor intensidade.
O maior impacto é previsto para a fase de construção, uma vez que,
necessariamente, todos os materiais, insumos e equipamentos obrigatoriamente
serão feitos por via rodoviária, inclusive o material constituído do quebra-mar, que
será extraído de pedreiras situadas a uma distância média de transporte de 12km
do estaleiro. Este fato acarretará aumento temporário na quantidade de veículos
de grande porte no trecho afetado da rodovia em frente ao estaleiro.
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No local de acesso ao empreendimento deverá ser prevista uma alça de acesso,
devidamente sinalizada, visando disciplinar o trânsito que se desenvolve na ES010, juntamente com aquele destinado ao interior da área do estaleiro. Concluída
a fase de instalação, o impacto viário deverá diminuir, uma vez que a freqüência e
porte dos equipamentos em trânsito são muito menores.

2.2.8

Obras de terraplenagem

As obras de terraplanagem e drenagem de proteção correspondem às operações
necessárias para realização das obras, abrangendo escavação em cortes ou
empréstimos, carga, transporte, descarga dos materiais escavados, construção e
compactação de aterros, remoção de materiais inadequados para áreas de bota
fora, e todo o trabalho necessário ao acabamento da terraplanagem. Nestes
serviços estarão também incluídos o acabamento e conservação de taludes,
plataformas, valetas ou outras superfícies formadas pelas escavações, ou
deixadas a descoberto durante a execução dos serviços.
A área a ser ocupada pelo Estaleiro respeita a área litorânea, considerada área
de preservação ambiental. A topografia local apresenta-se pouco acidentada, com
cotas variáveis entre 0,00 e + 15,00m. O empreendimento terá sua maior área
implantada no “platô” situado ao redor da cota +13,00m, separado da linha da
praia (cota 0,00) por faixa de vegetação que recobre o talude deste desnível, área
conhecida como “restinga”. Em virtude desta diferença de níveis entre as áreas a
serem ocupadas e as áreas a preservar, não há como esta última ser desmatada
ou invadida por equipamentos de terraplanagem. Desta forma, os serviços de
terraplanagem devem produzir o menor impacto possível pelas atividades
desenvolvidas.
As obras de terraplanagem serão precedidas pelos serviços preliminares de
desmatamento, destocamento e limpeza, os quais serão executados em todas as
áreas previstas no projeto de instalação, acrescidas de uma faixa de 2,0m além
dos off-sets, quando não indicado em projeto, além daquelas áreas indicadas pela

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
107

inspeção, necessárias para a perfeita execução dos serviços contratados. Os
serviços de desmatamento, destocamento e limpeza objetivam a remoção, nas
áreas destinadas à instalação da obra e naquelas correspondentes aos
empréstimos ou bota-fora, das obstruções naturais ou artificiais, porventura
existentes, tais como árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, matacões, entre
outros. Estes serviços deverão ser acompanhados de perto pela fiscalização, para
evitar que as áreas a preservar sejam afetadas.
As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas
mecânica ou manualmente com utilização de equipamentos adequados e,
eventualmente, de explosivos. O equipamento a ser utilizado será definido em
função da densidade, tipo de vegetação, das condições de suporte do terreno
natural e dos prazos exigidos para conclusão do serviço.
O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer
que seja a sua densidade. O destocamento, por sua vez, compreende a operação
de corte e remoção de tocos de árvores e raízes após o serviço de
desmatamento. A limpeza compreende a operação de remoção de vegetação
rasteira, lixo, entulho ou qualquer outro material indesejável, além da remoção da
camada de solo orgânico, na profundidade indicada no projeto ou pela
fiscalização.
Após o serviço de limpeza, e em separado dos serviços de Terraplanagem, será
realizada a remoção da camada de terra vegetal, ou solo orgânico, até a
profundidade indicada. Este material deverá ser estocado em locais apropriados,
para posterior utilização em revestimentos de taludes com grama e/ou áreas
ajardinadas.
O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza será
removido, estocado ou queimado, sendo que este último deverá ter aprovação
antecipada e por escrito do órgão ambiental do Estado. A remoção ou a
estocagem dependerá de eventual utilização futura, a critério da fiscalização, não
sendo permitida a permanência de entulhos na faixa de domínio e nos
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locais/regiões que possam provocar a obstrução do sistema de drenagem natural
ou da obra. A critério da fiscalização, a madeira proveniente do desmatamento
será propriedade do Estaleiro e deverá ser depositada e convenientemente
arrumada dentro da área, não devendo ser danificada ou misturada com solo,
para permitir posterior utilização.
No caso de empréstimo, bota-fora ou jazidas, as operações de desmatamento,
destocamento e limpeza serão realizadas na área mínima indispensável a sua
exploração. Nos cortes, a camada de 0,6 m abaixo da cota de terraplanagem
deverá ficar isenta de tocos e raízes. Nenhum movimento de terra poderá ser
iniciado enquanto as operações de desmatamento, destocamento e limpeza das
áreas de interesse não estiverem totalmente concluídas.
A

empresa

contratada,

responsável

pelos

serviços

de

desmatamento,

destocamento e limpeza, será responsável também pelo transporte e disposição
final adequada destes materiais no aterro de inertes indicado pela fiscalização.
Este local deverá ser indicado pela empresa responsável pelo licenciamento do
Empreendimento.
A utilização dos serviços topográficos tem a finalidade de dar suporte para a
locação do projeto, locação de jazidas e respectivo controle de exploração por
meio da marcação de níveis topográficos. Além dos serviços de demarcação e
controle volumétrico das jazidas, os serviços topográficos serão utilizados na
locação dos eixos das obras nivelamentos e seccionamentos transversais,
marcação dos “off-sets” e seus respectivos nivelamentos a partir de marcos de
referência e RN implantados no local.
Constituem as obras de terraplanagem:
a) Cortes.
As operações de corte compreendem:


Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até à cota da
terraplenagem projetada.
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Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno
natural, em espessuras abaixo da cota da terraplenagem, quando se
tratar de solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou
solos orgânicos.



Carga, transporte, descarga e espalhamento dos materiais escavados
para aterros ou bota-foras, e prévia preparação das praças de depósitos,
quando necessárias.



Retirada das camadas de solos moles, visando o preparo das fundações
de aterro. Esses materiais serão transportados para locais previamente
indicados, de modo que não causem transtorno à obra, em caráter
temporário ou definitivo.

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de
equipamento adequado que possibilite a execução dos serviços sob as condições
especificadas, e em consonância com os elementos técnicos fornecidos à
empresa contratada e constante das notas de serviço, elaboradas em
conformidade com o projeto. A escavação será precedida da execução dos
serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.
Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais
escavados nos cortes para a confecção das camadas superficiais da plataforma,
será procedido o depósito dos referidos materiais para sua oportuna utilização,
separados por categoria (solo orgânico, de 1ª e de 2ª categoria). Desta forma, as
massas em excesso que resultariam em bota-fora, poderão ser integradas aos
aterros, constituindo alargamentos das plataformas, bermas ou adoçamento dos
taludes. Esta operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção
do aterro. Minimizam-se assim, impactos em áreas diversas daquelas já
abrangidas.
As massas excedentes que não puderem ser utilizadas na obra serão destinadas
a bota-fora em locais previamente definidos, e que não venham a obstruir o
sistema de drenagem natural e/ou da obra, bem como os corpos hídricos da
região.
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b) Aterros.
Aterros são partes da obra cuja instalação requer o depósito de materiais, quer
provenientes de cortes, quer de empréstimos, no interior dos limites das seções
de projeto ("off-set").
Os materiais deverão ser selecionados atendendo à qualidade, características e à
destinação previstas no projeto. Desta forma, os solos para os aterros provirão de
empréstimos ou de cortes devidamente indicados no projeto. A substituição
desses materiais selecionados por outros de qualidade nunca inferior, quer seja
por necessidade de serviço ou interesse da empresa contratada, somente poderá
ser processada após prévia autorização da fiscalização.
Os solos para os aterros deverão ser isentos de matéria orgânica, turfas e argilas
orgânicas. A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de
equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a produtividade exigida,
podendo ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, motoescavo-transportadores, caminhões basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de
pneus, pé-de-carneiro (estáticos ou vibratórios), grades de disco tracionado por
tratores de pneus ou esteiras e distribuidores de água.
A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento,
destocamento, limpeza, preparo e drenagem da fundação. Antes da execução
dos aterros deverão estar concluídas as obras necessárias à drenagem da bacia
hidrográfica, a fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosão.
Durante a construção, a superfície do aterro deverá ser mantida a uma cota
aproximadamente uniforme, com declividade suficiente para o escoamento das
águas pluviais. Os aterros em áreas de difícil acesso ao equipamento usual de
compactação, bem como o enchimento de cavas de fundações e trincheiras de
bueiros, serão compactados mediante o uso de equipamento adequado como
soquetes manuais, sapos mecânicos, entre outros.

Durante a construção, os
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serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e
permanente drenagem superficial.

c) Controle Geométrico
O controle geométrico dos cortes e aterros será executado por nivelamento,
visando certificar que o serviço concluído acha-se em consonância com o projeto.
Para tanto, o controle geométrico será feito utilizando-se técnicas de topografia
em todas as fases de execução do aterro até a sua cota final, sendo permitida
uma variação de mais ou menos 5cm em relação às cotas especificadas.

d) Enrocamento de Proteção
Os enrocamentos têm a função de proteção de taludes e/ou saias de aterro. Dada
esta importância, as rochas a serem empregadas nos enrocamentos devem
apresentar-se em boas condições e sem sinais de alteração, de modo que fique
assegurada a estabilidade do enrocamento.
Além dos dispositivos para escavação em rocha, necessários à produção dos
blocos que, em geral, estão previstos nas especificações para escavação ou
desmonte, recomendam-se os seguintes equipamentos:


Carregadeiras, para a carga de material.



Dumpsters ou caminhões basculantes, para o transporte.



Tratores de esteiras com lâminas e, eventualmente, carregadeiras ou
escavadeiras, para o arranjo dos blocos.

Uma vez efetuado o transporte dos blocos para o local da obra, serão lançados
de altura conveniente, pelo próprio equipamento transportador, auxiliado
eventualmente por carregadeiras, escavadeiras ou tratores. Sempre que possível,
os blocos maiores, devem ser depositados na base do enrocamento. Além disso,
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deve-se cuidar para que os blocos menores ocupem os interstícios deixados
pelos maiores, de maneira a reduzir o volume de vazios.

e) Remoção de Solos Moles
Define-se como remoção a retirada parcial ou total dos solos inconsistentes de
fundação com auxílio de equipamentos de escavação, exceto dragas de sucção.
Os materiais a serem removidos ou escavados serão sempre solos argilosos de
baixa resistência e compressíveis, limitando-se a profundidade da escavação à
mínima necessária.
A escavação de solos orgânicos moles, para remoção e substituição dos
mesmos, será executada mediante a utilização racional de equipamento
adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições
especificadas e com a produtividade requerida. Desta forma, serão empregados
retro-escavadeiras e caminhões basculantes, além de bombas de água para
esgotamento da vala e rebaixamento do nível freático, caso necessário.
Os materiais escavados deverão ser transportados para os locais de bota-fora
indicados ou aprovados pela fiscalização, evitando-se a obstrução do sistema de
drenagem natural e/ou da obra.
Após a execução da tarefa de remoção de solos moles, será realizada a etapa de
reaterro das escavações em solos moles. Os materiais de reaterro serão do tipo
granular, não plástico, proveniente de áreas de empréstimos aprovadas pelos
órgãos de fiscalização competente. Os solos orgânicos escavados dos locais de
estocagem serão transportados e espalhados sobre os locais determinados pela
fiscalização.
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f) Proteção Vegetal
A proteção vegetal será utilizada com a finalidade de preservar áreas expostas,
como é o caso de taludes, áreas de empréstimos, banquetas, descidas d'água,
sarjetas, valetas, entre outros, dando-lhes condições de resistência à erosão.
Caberá à empresa contratada efetuar todas as pesquisas no sentido de indicar os
processos e espécies mais indicadas no revestimento vegetal.
A escolha das espécies mais adequadas será condicionada, única e
exclusivamente, ao grau de adaptabilidade das mesmas às condições ecológicas
da região. Os processos a serem empregados no revestimento vegetal de
taludes, valetas e áreas onde se pretenda obter efeitos paisagísticos, poderão
ser:


Placas ou tapetes, quando em casos de terrenos muito friáveis.



Mudas, nos casos de terrenos planos ou de pouca declividade.



Hidrossemeadura, podendo ser aplicado em qualquer tipo de terreno,
desde que convenientemente preparado. Consiste na aplicação de uma
mistura de sementes, adubos, material de enchimento e substâncias
adesivas, lançadas com jatos de água, com a finalidade de pronto
restabelecimento da vegetação.

g) Execução de Cavas e Valas
A execução de escavação, escoramento, esgotamento e reaterro de cavas e
valas serão, também, utilizadas na execução de obras enterradas. A locação e o
acompanhamento dos serviços devem ser efetuados por equipe de topografia. A
área de execução dos serviços será protegida e sinalizada contra riscos de
acidentes, particularmente atendendo ao item 4.3 da NBR 7678.
A locação das cavas e valas deverá obedecer aos elementos geométricos
constantes no projeto. O nivelamento será geométrico, e obrigatório o
contranivelamento, passando pelos mesmos pontos. As valas deverão ser abertas
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preferencialmente no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de
lançamento ou de pontos onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso
ocorra presença de água durante a escavação.
Antes do início da escavação, deverá ser promovida a limpeza da área, retirando
entulhos, tocos, raízes, etc. A escavação poderá ser feita manual, mecanicamente
ou com uso de explosivos, sempre com o uso de equipamentos adequados.
As escavações ou demolições com emprego de explosivos somente serão
executadas quando houver necessidade de seu emprego e previa autorização da
fiscalização competente. A operação do desmonte de rocha

contará com a

execução de atividades preliminares, tais como plano de fogo, perfurações,
colocação de explosivos, dispositivos de segurança, entre outros, e os serviços de
transporte e acomodação do material demolido até 100m de distância, ou o
carregamento em caminhões.
As cavas e valas, tanto interna como externamente, serão drenadas através de
valetas e caimentos adequados, de forma a impedir que as águas superficiais
causem transtornos aos trabalhos da construção. O sistema deverá incluir a
instalação de bombas de lama e poços de água para bombeamento, que deverão
ser fornecidos e instalados por empresa contratada.
Os taludes das escavações de profundidade superior a 1,5m, quando realizados
na vertical, serão escorados com peças de madeira ou perfis metálicos,
assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo. Em caso de nãoescoramento, este tipo de talude deverá ter sua estabilidade verificada e
assegurada por metodologia adequada.

h) Drenagem
Na fase de instalação a drenagem do canteiro de obras será realizada utilizandose sarjetas, valetas de pé de aterro, valetas de crista de corte, saídas e descidas
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de água, caixas coletoras e bueiros. Todos estes elementos serão dimensionados
de modo a atender satisfatoriamente a drenagem de águas pluviais, evitando-se,
desta forma, problemas como a erosão do terreno.
As sarjetas deverão ser construídas junto à plataforma ou o arruamento, para
conduzir a água que escoa dos taludes, da plataforma ou do arruamento a um
local onde possa desaguar, evitando-se erosões nos taludes ou mesmo no
terreno natural. Serão executadas após a conclusão da terraplanagem, e o
apiloamento do fundo e das laterais da vala.
As valetas de pé de aterro serão implantadas no terreno natural, próximas ao pé
do talude de aterro, para coletar e conduzir as águas superficiais coletadas na
pista ou plataforma a um ponto de descarga adequado antes que atinjam e
comprometam a estabilidade do terrapleno. As valetas podem ser em terra,
revestidas ou não, conforme o projeto executivo, sua construção poderá ser feita
por escavação manual ou mecânica. Os materiais escavados, quando da
confecção das valetas, deverão ser colocados e compactados manualmente entre
estas e o talude de aterro.
As valetas de crista de corte serão implantadas no terreno natural, próximas à
crista do talude de corte, para interceptar o deflúvio proveniente da encosta antes
que ele atinja o talude do corte. As valetas de crista de corte serão em terra, e
poderão ser revestidas de acordo com a necessidade.
As saídas e descidas são dispositivos destinados a retirar das plataformas e
arruamento as águas coletadas pelas sarjetas, valetas e canaletas, conduzindoas a um local seguro que não comprometa a estabilidade dos taludes e
plataformas.
As caixas coletoras consistem em tomadas de água verticais para coleta e
distribuição de águas provenientes da sarjeta, canaletas, descidas de água ou
valetas, coletadas no arruamento ou plataformas. Poderão também, servir como
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ponto de ligação entre caixas de passagem, mudanças de direção, declividade ou
diâmetro das tubulações das redes de drenagem ou bueiros.
Os bueiros, construídos em tubos de concreto armado, serão destinados à
conduzir as águas dos talvegues, de deságüe das sarjetas, valetas ou canaletas,
saídas ou descidas de águas ou caixas coletoras sob o arruamento ou
plataformas.
Os tubos serão construídos com tubos pré-moldados em concreto armado, tipo
ponta e bolsa e deverão obedecer as prescrições exigidas da ABNT.

2.2.8.1

Aspectos ambientais e de segurança

Os resíduos gerados durante a execução da terraplanagem serão depositados em
local apropriado (baias) a ser construídos no canteiro de obras, e destinados
conforme Plano Diretor de Resíduos da empresa a ser contratada, em
concordância com o Plano Diretor de Resíduos do Município.
As instalações serão providas de caixas receptoras de efluentes sanitários, e o
esgotamento destas caixas será feito por meio de caminhões sugadores e
transportado até a Estação de Tratamento de Esgoto local - ETE.
A alimentação deverá ser fornecida em refeitório para funcionários da contratada.
O fornecimento será feito por empresa do ramo de alimentação, e a cocção
poderá ser feita em Povoação ou Linhares, e transportada para obra por meio de
veículo apropriado.
Os efeitos derivados das emissões de material particulado devem ser
minimizados através da adoção das seguintes medidas:


Realizar umectação nos locais de movimentação de máquinas e/ou
veículos, através de carro-pipa ou outro sistema, bem como em locais
de movimentação de materiais ou terra.
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Lonar os caminhões de transporte de material, sempre que possível,
para se evitar o arraste eólico de material particulado.

Em relação aos níveis de ruídos, como mitigação de natureza preventiva sugerese:


A manutenção periódica das máquinas e equipamentos utilizados, para
controle das fontes de ruído.



A restrição dos horários das obras ao período diurno, evitando a
movimentação de equipamentos em horários noturnos.



A exigência e fiscalização do uso de protetores auriculares pelos
trabalhadores, durante a operação de equipamentos ruidosos.

A movimentação de solo e a limpeza de áreas a serem ocupadas podem
ocasionar alterações na qualidade da água de corpos hídricos, para isso deverão
ser adotadas medidas mitigadoras, como:


Os solos deverão ficar expostos às intempéries pelo período de tempo
mais curto possível.



Os restos vegetais da retirada da cobertura vegetal tais como folhas e
pequenos

galhos,

deverão

ser

recolhidos

e

descartados

adequadamente, e não dispostos próximos a corpos d’água.


Os efluentes oleosos, gerados nos processos de limpeza, bem como na
manutenção de máquinas e equipamentos deverão ser estocados em
área coberta e com piso impermeável dotado de canaletas e caixa de
acumulação.

Caso seja realizada a manutenção mecânica no próprio canteiro de obras, deverá
ser instalado Sistema Separador de Água e Óleo (SAO) para tratar os efluentes
gerados por essa atividade.
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Estudo de solos

O Estudo dos Solos da área de Instalação do Empreendimento tem como
finalidade estabelecer a sistemática a ser empregado na execução de camadas
de pavimento de solo laterítico nas obras de pavimentação a executar no
Estaleiro Jurong Aracruz, em Barra do Sahy, Município de Aracruz / ES, de
propriedade da Jurong do Brasil Prestação de Serviços Ltda.

2.2.8.2.1

Definições

Solo laterítico é a camada de base ou sub-base composta por solo, que foi
submetido durante sua formação, aos processos geológicos designados
genericamente por laterização. São características típicas dos solos lateríticos:


A presença considerável de óxidos hidratados de ferro e/ou alumínio.



A presença de caulinita, na condição de argilo-mineral praticamente
exclusivo.



Macroestrutura e microestrutura da parte fina porosas.



Coloração vermelha, amarela, marrom e alaranjada.

2.2.8.2.2

Condições gerais

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação:


Sem o preparo prévio da superfície a receber a camada de solo
laterítico, caracterizado por sua limpeza e reparação preliminar, se
necessário.



Sem a instalação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de
Segurança.



Sem o devido licenciamento/autorização ambiental, conforme Manual de
Instruções Ambientais.



Em dias de Chuva.
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Condições específicas

2.2.8.2.3.1

Solo

O solo a ser utilizado deve atender aos requisitos constantes da Tabela 2-7.
Tabela 2-7: Solo a ser utilizado.

ITEM

SUB-BASE

BASE

% passando na peneira nº40
% passando na peneira nº200
IP (%)

85 a 100
20 a 40
NP a 10

85 a 100
23 a 35
5 a 10

ISC (%)

40

Expansão (%)
Teor de argila (%)

< 0,1
12

80 para N  10 5
60 para N < 10 5
< 0,1
12

A energia de compactação a adotar como referência é a intermediária ou a
modificada, para sub-base, e a modificada, para base.

2.2.8.2.3.2

Equipamentos

Os seguintes equipamentos são utilizados para a execução de camadas de solo
laterítico:


Trator de esteira.



Pá-carregadeira.



Caminhões basculantes.



Caminhão-tanque irrigador.



Motoniveladora pesada.



Trator agrícola.



Pulvimisturador ou, opcionalmente, enxada rotativa acionada por
unidade tratora adequada.
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Rolo compactador pé de carneiro “pata longa”.



Rolo compactador vibratório corrugado autopropelido.



Rolo compactador pneumático, de pressão regulável.



Compactadores portáteis manuais ou mecânicos.



Compressor de ar.



Equipamentos e ferramentas complementares como: vassourões,
vassouras mecânicas e soquetes.

2.2.8.2.4
2.2.8.2.4.1

Execução
Preparo da superfície

A superfície que recebe a camada de base ou sub-base de solo laterítico deve
apresentar-se desempenada e limpa, isenta de pó ou outras substâncias
prejudiciais.

2.2.8.2.4.2

Transporte, espalhamento e homogeneização na pista

Não é permitido o transporte do material para a pista, quando o subleito ou a
camada subjacente estiver molhado, não sendo capaz de suportar, sem se
deformar, a movimentação do equipamento.
O solo deve ser espalhado mediante atuação da motoniveladora e deve receber
adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante.
A espessura da camada individual acabada deve se situar no intervalo de 0,10m,
no mínimo, a 0,17 m, no máximo. Quando se desejar camadas de base ou subbase de maior espessura, os serviços devem ser executados em mais de uma
camada.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

2.2.8.2.4.3

Pág.
121

Pulverização e correção da umidade

Concluídas as operações de espalhamento, é procedida a pulverização e o
umedecimento (ou secagem) visando obter, em toda a camada solta, uma
condição de umidade homogênea.
A correção e a uniformização da umidade são conseguidos através da ação
combinada de grade de discos, pulvimisturadora ou enxada rotativa, e eventual
aspersão de água pelo caminhão irrigador. Devem ser tomados os cuidados
necessários de forma a evitar a superposição das faixas irrigadas, criando
diferenças de umidade que não possam ser corrigidas pelos equipamentos
misturadores.
A “faixa de trabalho” para o teor de umidade na compactação deve ser
determinada através da curva ISC x umidade, tomando-se como referência o
intervalo de umidade no qual se obtém valores de ISC  no projeto.

2.2.8.2.4.4

Conformação e compressão

Concluída a correção e a homogeneização da umidade, o material é conformado,
de acordo com a seção transversal e espessura desejadas.
Como sistemática básica para a compactação, adota-se normalmente a seguinte
sequência:


A compactação deve ser iniciada com emprego de rolo pé-de-carneiro
de patas longas, cuja atuação deve prosseguir até que não haja mais
penetração das patas na camada.



Segue-se a atuação de rolo corrugado vibratório, até se atingir o grau de
compactação desejado.



A compactação de acabamento deve ser feita pela atuação do rolo de
pneumáticos.
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O grau e compactação a ser obtido deve ser de 100% em relação à massa
específica aparente seca correspondente à energia adotada como referência.
A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e
progredindo no sentido do ponto mais alto da seção transversal, exigindo-se que
em cada passada do equipamento seja recoberta, no mínimo, a metade da
largura da faixa anteriormente comprimida.
Especial atenção deve ser conferida à compressão da área próxima aos bordos
da camada de solo laterítico, de modo a evitar a ocorrência de áreas com
compactação deficiente.

2.2.8.2.4.5

Conformação final e acabamento

A conformação final envolve as seguintes operações:


Irrigação leve da camada compactada.



Execução do corte superficial da camada através da ação da
motoniveladora, com o objetivo de eliminar todas as saliências e lamelas
eventualmente existentes.



Compactação de acabamento com rolo de pneumáticos.

2.2.8.2.4.6

Período de cura

Após o acabamento, a camada deve ser submetida, desde que as condições
climáticas permitam, a um período de cura por secagem, suficiente para o
desenvolvimento pleno das trincas de contração, proibindo-se o trânsito sobre a
mesma antes desta ser imprimada. Após a imprimação, a base deve ficar sem
sofrer a ação do tráfego, por um período mínimo de 48 a 72 horas.
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Abertura ao tráfego

As camadas de solo laterítico não devem ser submetidas à ação direta das cargas
e da abrasão do tráfego.

2.2.8.2.5

Controle interno de qualidade

As quantidades de ensaios para controle interno de qualidade referem-se às
quantidades mínimas aceitáveis.
O controle interno de qualidade do material e da execução constam, no mínimo,
dos ensaios apresentados na Tabela 2.
Tabela 2-8: Controle de Qualidade do Material e da Execução.

Solo
Quantidade

Descrição

Para cada 600m³ de material a ser aplicado:
01
Ensaio de limite de liquidez
01
Ensaio de limite de plasticidade
01
Ensaio de granulometria
Controle na Pista
Quantidade

Descrição

Para cada 1200m³ de material distribuído:
01
Ensaio de compactação na energia especificada
01
Ensaio de índice de suporte Califórnia
Para cada 100m³ de material distribuído:
Determinação de teor e umidade - Método expedito da
01
frigideira
01
Determinação de massa específica aparente seca in situ
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Obras no porto para atividades de construção naval

Estas obras são especificamente os Cais Norte e Sul, chamados “Cais de
Acabamento”.
O comprimento do Cais de Acabamento Norte é de aproximadamente 180m e
estará em terreno dragado até o nível -13,00m, servindo principalmente à
acostagem de plataformas submersíveis (Figura 2-12). A execução do Cais de
Acabamento Norte está previsto para a Fase 2, ou seja, após a construção de
355m do Cais Sul, pertencente à Fase 1.

Figura 2-12: Plataforma semisubmersível.

O Cais de Acabamento Norte estará no nível +5,00m. Portanto, a área situada em
sua retaguarda precisará ser aterrada. Esta área aterrada está mostrada na
Figura 2, hachurada na cor verde até a curva de nível +5,00m.
Uma vez que este aterro será executado muito depois das obras de dragagem, e
sendo o volume de aterro relativamente pequeno, deverá ser possível aproveitar o
material de corte situado imediatamente acima. O aterro desta área será feito
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conforme prescrições dos itens anteriores e especificações mais completas
estabelecidas no Memorial Descritivo das Obras de Terraplanagem.
Observa-se ainda que no limite norte do terreno do Estaleiro está situado o canal
de drenagem das terras alagadas situadas na parte noroeste do terreno. A
extremidade norte do Cais de Acabamento Norte será projetada de forma a
acomodar o lançamento das águas do canal de drenagem no Oceano Atlântico.
O Cais de Acabamento Sul será construído em três fases, sendo:


Primeira fase: Comprimento de 355m aproximadamente, e situado
imediatamente a sul do dique seco;



Segunda fase: Construção do Cais Norte;



Terceira fase: Comprimento de 257m, em continuação à primeira fase;



Quarta fase: Comprimento de 170m, em continuação à terceira fase.

O terreno à frente dos Cais de Acabamento Sul será dragado até o nível -9,00m.
Os Cais de Acabamento Sul se destinam, principalmente, ao acostamento de
navios cargueiros, transformados em plataformas de perfuração e armazenagem
de óleo cru (Figura 2-13). Quando nos Cais de Acabamentos, os tanques destes
cargueiros são parcialmente cheios de água (isto é, lastrados), para aumentar a
estabilidade durante as obras de transformação em plataforma de petróleo.
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Figura 2-13: Ilustração de uma unidade FPSO - Floating Production Storage
Offloading.

Quanto à sequência construtiva relativa à corte e aterros, propõe-se incluir todos
os cortes necessários à execução dos cais norte e sul, em seus comprimentos
totais, na etapa de dragagem e utilizar o próprio equipamento de dragagem. O
aterro seria feito na retroárea dos cais imediatamente após a construção dos
mesmos, provavelmente com o material do corte acima do nível +5,00m.
Especificamente, tem-se:


Fase de dragagem: Cortes com o equipamento de dragagem ao longo da
costa, sendo para o cais norte 180m, para o dique seco 120m, e para os
cais sul 355m, 257m e 170m, totalizando 1082m;



Fase de construção dos cais, com os comprimentos definidos acima, e
executada em seguida;



Fase 1 de aterro, sendo 355m na retaguarda do cais sul, até o nível
topográfico +5,00m;



Fase 2 de aterro, sendo 180m na retaguarda do cais norte, até o nível
topográfico +5,00m;
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Fases 3 e 4 de aterro, comprimentos de 257 + 170 = 427 m na retaguarda
do Cais Sul situado em frente à área protegida, até o nível +0,00m. Como
a retroárea nas partes 3 e 4 do cais sul estará na cota +5,00 , será feito um
talude da retroárea à linha da costa no nível 0,00m, protegido por rip-rap.

2.2.8.4

Obras de terraplanagem na retroárea

As obras na retroárea dos Cais de Acabamento Norte e Sul são basicamente
obras de reforço do pavimento, no caso das vias permanentes, ou pátios de
fabricação de blocos e módulos pré-fabricados, pertencentes às plataformas
semisubmersíveis ou aos FPSOs.
Na Figura 2-14 vê-se o Cais Norte e parte do Cais Sul, bem como os blocos na
retroárea do Cais Sul. A retroárea dos Cais Norte e Sul servirá para fabricação de
blocos e módulos. A parte da retroárea mais próxima à costa deverá ser aterrada
até o nível +5,00m, enquanto a parte acima do nível +5,00 precisará ser cortada.
O material do aterro será, preferencialmente, o próprio material do corte.
Como pavimentação deverá ser possível usar o material laterítico existente no
local, misturado a materiais que o beneficiem, como cimento ou cal.
Quanto às fundações das lajes de fabricação dos blocos e módulos, dar-se-á
preferência a fundações diretas. No entanto, é provável que para algumas destas
lajes, concretadas diretamente sobre o solo, sejam necessárias fundações
profundas. Neste caso, o tipo de fundação provavelmente mais indicado será
estaca do tipo hélice contínua. Neste processo, escavam-se furos no solo com
uma haste helicoidal, preenchendo-se o furo com concreto, e posicionando-se a
gaiola de armação antes do início da cura.
No caso específico da retroárea, o impacto ambiental seria provocado pelo:


Desmatamento e destocamento da área;



Corte e aterro;
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Fundações profundas das lajes para montagem dos blocos e módulos.

Figura 2-14: Arranjo da retroárea do Cais Sul, com
blocos e módulos das semisubs e FPSOs.

2.2.8.5

Vias permanentes e caminhos de serviço

Caminhos de serviço são vias construídas para permitir o trânsito de equipamento
e veículos durante a fase de implantação, com a finalidade de interligar cortes e
aterros, assegurar acesso ao canteiro de serviço, empréstimos, bota-foras,
jazidas, obras de arte especiais, fontes de abastecimento de água e demais
instalações.
Vias permanentes são as vias construídas para atender as atividades-fins do
Estaleiro. No caso do Estaleiro Jurong, as vias permanentes precisam suportar as
cargas de equipamentos pesados, principalmente de caminhões tipo “fora-daestrada” (Kamag ou similar), capazes de transportar cargas excepcionalmente
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pesadas como os blocos e módulos fabricados, por exemplo, na retroárea dos
cais de acabamento.
No planejamento da implantação do Estaleiro foi dada preferência às vias
permanentes. No desenho de arranjo geral do canteiro (ANEXO I) vêem-se as
vias permanentes representadas por quadrículas. A largura destas vias é, pelo
menos, igual a 20m, sendo projetada com raios maiores que os normais para
facilitar a movimentação das carretas e veículos que transportam cargas
excepcionais.
Na execução das vias permanentes será dada preferência aos materiais do
próprio local de instalação do Estaleiro, como o solo laterítico das áreas de corte,
misturado a cal ou cimento, transformando o material existente em material
beneficiado, apropriado à pavimentação.
A implantação de caminhos de serviço será executada com utilização de
equipamento adequado, complementada com emprego de serviços manuais.
Os caminhos de serviço deverão possuir condições de largura, desenvolvimento,
rampa e drenagem suficientes ao atendimento às necessidades mínimas da obra,
tendo sempre em foco a minimização dos impactos ambientais.
Não poderá ser utilizado material proveniente das jazidas e/ou empréstimos
constantes do projeto para a execução dos caminhos de serviço.

2.2.8.6

Manejo ambiental

Os cuidados, para a preservação ambiental, se referem à disciplina do tráfego e
ao estacionamento dos equipamentos.
Deve ser evitado o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal,
para evitar danos à vegetação e interferências à drenagem natural.
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As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos
equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou
combustíveis não sejam levados até os cursos de água.

2.2.9

Manejo e tratamento de efluentes líquidos

Os efluentes líquidos previstos para serem gerados na fase de instalação do
Estaleiro Jurong Aracruz serão constituídos dos seguintes tipos:


Efluentes líquidos sanitários.



Efluentes líquidos industriais e de limpeza.



Efluentes líquidos resultantes dos testes hidrostáticos das tubulações.



Efluentes de drenagens e de águas pluviais.

Os efluentes líquidos sanitários referem-se aos efluentes produzidos nos
vestiários, banheiros e refeitório de obra. O uso do sistema de fossa e filtro
anaeróbio para o tratamento destes efluentes é indicado para áreas desprovidas
de rede pública coletora de esgoto.
Os efluentes sanitários correspondem à grande contribuição de efluentes do
empreendimento na fase de instalação, uma vez que volume dos efluentes
líquidos gerados no estaleiro é função da população trabalhadora do
estabelecimento. A Norma da ABNT – NBR-7229:1993, padroniza que cada
trabalhador gera 70 L/dia de efluentes sanitários. Desta forma, a partir da
necessidade de 2.500 trabalhadores no pico das obras da instalação do Estaleiro,
estima-se uma vazão de 175 m³/dia de efluentes líquidos sanitários.

2.2.9.1

Efluente sanitário

Devido a não disponibilidade de uma rede de esgoto pública na região, bem como
o fato de ser um empreendimento de grande porte, será necessário o uso de
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instalações próprias para a depuração biológica e bacteriana dos efluentes
sanitários. Portanto, na instalação do Estaleiro Jurong Aracruz, os efluentes
sanitários serão tratados por meio de fossa séptica e filtro anaeróbio,
dimensionados em função da população do mesmo no pico das obras. Em
seguida o efluente tratado passa por uma caixa de coleta para monitoramento
periódico, sendo descartado diretamente no corpo receptor, constituído pelo
Oceano Atlântico.
As fossas sépticas são instalações que atenuam a agressividade das águas
servidas. São constituídas basicamente por uma caixa impermeável onde os
esgotos domésticos se depositam. Nas fossas, as águas servidas sofrem a ação
de bactérias anaeróbicas, os quais são responsáveis por degradar parte da
matéria orgânica sólida, convertendo-a em gases ou em substâncias solúveis,
que dissolvidos no líquido contido na fossa, são esgotadas e lançadas no corpo
receptor. Ao longo do processo, depositam-se no fundo da fossa, as partículas
minerais sólidas, denominadas lodo, e forma-se na superfície do líquido uma
camada de espuma ou crosta constituída de substâncias insolúveis e mais leves
que contribui para evitar a circulação do ar, facilitando, desta forma, a ação das
bactérias. Como resultado, há a destruição total ou parcial de organismos
patogênicos antes de passar para os filtros anaeróbios.
Após a passagem pelas fossas sépticas, o efluente seguirá para o filtro anaeróbio,
que são reatores biológicos com fluxo através do lodo aderido e retido em um leito
fixo de material inerte. As vantagens deste tipo de tratamento de efluentes é que
os filtros anaeróbios podem ser utilizados para esgotos concentrados ou diluídos,
resistem bem às variações de vazão afluente, perdem pouco dos sólidos
biológicos, permitem várias opções de forma, tem construção e operação muito
simples, sentido de fluxo e materiais de enchimento.
Após o tratamento na fossa séptica e no filtro anaeróbio o efluente tratado passa
por uma caixa de coleta para monitoramento periódico, entrando em
conformidade com a norma NBR-15495 podendo então ser descartada no mar. A
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Figura 2-16 esquematiza o sistema fossa séptica e filtro anaeróbio utilizado no
tratamento do efluente líquido sanitário.

Figura 2-15: Representação de conjunto fossa séptica e filtro anaeróbio.

2.2.9.2

Efluentes industriais

Os efluentes líquidos industriais e de limpeza referem-se aos efluentes produzidos
na montagem e construção do empreendimento. Eles estão geralmente
associados a atividades que possam contribuir com a geração de resíduos
oleosos. Em contato com a água, esses resíduos formam uma película, podendo
contaminar corpos de água e outros recursos naturais, criando condições
inadequadas de seu uso. Os efluentes líquidos industriais envolvidos no
empreendimento podem ser definidos como:


Efluente oleoso – trata-se do próprio resíduo oleoso em quantidade
significativa.
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Efluente contaminado – pode ser definido como o efluente aquoso
contaminado por esse efluente oleoso criando uma película sobre o corpo
aquoso.

Não é esperada a geração de efluentes oleosos na etapa de construção do
empreendimento. No caso da manutenção de máquinas e equipamentos, esta
atividade será executada na oficina, a qual será provida de sistema de drenagem
ligada a uma caixa de areia e a um separador de água e óleo. Além disso,
considera-se que a área descoberta reservada para o estacionamento das
máquinas de terraplanagem não será usada para a manutenção destas, e,
portanto, as águas pluviais desta área não estarão contaminadas, podendo ser
descartadas no mar. Cabe ressaltar ainda que não haverá lançamento de
concreto ou água de lavagem de caminhões betoneira no canteiro da JURONG.
Os efluentes líquidos industriais oleosos gerados nos processos de limpeza, bem
como na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados nos processos das
obras civis e montagens do Estaleiro Jurong Aracruz, serão acumulados em
tambores metálicos de 200 litros, lacrados quando cheios, rotulados, estocados
em área coberta e com piso impermeável dotada de canaletas e caixa de
acumulação, conforme Norma ABNT NBR-12235/1992. Periodicamente os
tambores serão encaminhados para tratamento do efluente junto à empresa
licenciada.
Nesta fase do empreendimento, será implantado um Sistema Separador de Água
e Óleo (SAO) que será interligado às oficinas de manutenção de máquinas do
empreendimento. O SAO se destina a separar o óleo contido nas águas residuais,
o qual está acumulado na superfície da lâmina líquida, permitindo o
extravasamento da água e a retenção do sobrenadante.
A concepção básica de um SAO pode ser definida por um tanque simples que
reduz a velocidade do efluente oleoso, de forma a permitir que a gravidade separe
o óleo da água. Com o tempo adequado, e devido sua menor densidade em
relação à água, o óleo flutua naturalmente, ficando retido na câmara de
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separação. Por fim, a água livre dos resíduos oleosos é captada na câmara de
saída e descartada adequadamente. Desta forma, o sistema de tratamento de
efluentes é constituído por componentes que executam as funções de captação,
condução e retenção seletiva. A
Figura 2-16 representa, esquematicamente, o sistema separador de água e óleo.

Figura 2-16: Representação do Separador Água e Óleo (SAO).

Os testes hidrostáticos serão executados a fim de detectar eventuais defeitos dos
materiais e permitir o alívio das tensões mecânicas, resguardando a segurança da
tubulação. A partir da conclusão das obras civis e montagens eletromecânicas,
esses testes serão realizados em todas as tubulações do Estaleiro Jurong
Aracruz, antes do início de sua operação, com água proveniente da
concessionária CESAN estocada em reservatório na unidade, o que poderá gerar
efluentes líquidos. Após tais testes, todos os dutos serão limpos com água
industrial, o que, também, gerará efluentes líquidos. Não há previsão de uso de
quaisquer produtos perigosos para fins de realização dos testes hidrostáticos,
podendo-se afirmar que o mesmo não terá contribuição significativa e nem
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contaminantes que possam afetar o meio ambiente. Desta forma, efluentes serão
descartados na rede de drenagem pluvial.
Os projetos de infraestrutura para construção do estaleiro deverão prever a
possibilidade de reaproveitamento da água de teste, visando à diminuição do
volume gasto de água nesta tarefa, bem como a redução dos efluentes
industriais.

2.2.10

Manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos

O processo acelerado de industrialização observado em algumas regiões do país,
aliado à expansão dele decorrente, tem acarretado um aumento considerável na
produção de resíduos sólidos, cujo trato inadequado contribui de forma marcante
para o agravamento dos problemas ambientais, notadamente nos grandes
centros urbanos.
Conforme a NBR-10004 – Classificação, a definição de resíduos sólidos é a
seguinte: “resíduos nos estados sólidos e semi-sólido, que resultam de atividades
da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações
de controle da poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d’água, ou
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível”.
A tecnologia de controle ambiental dos resíduos sólidos não acompanhou o
desenvolvimento tecnológico e industrial que resultou no aumento de sua
geração, proporcionando assim um aumento dos impactos ambientais em
decorrência da destinação final dos mesmos, requerendo que os geradores
adotem técnicas e alternativas de eliminação e minimização dos resíduos
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gerados, o que contribuem para a minimização dos riscos ambientais advindos
dos mesmos.
Dependendo de onde são gerados, os resíduos sólidos podem ser classificados
em oito categorias, conforme sugerido por Jardim et al. (1995):


Domiciliar.



Comercial.



Público.



Serviços de Saúde.



Portos, Aeroportos e Terminais Rodo-ferroviários.



Industrial.



Agrícola.



Entulho.

Devido às características das atividades da empresa, os resíduos gerados
variam consideravelmente na quantidade e no tipo de resíduos, dependente
diretamente da atividade desenvolvida. Jardim et al. (1995) definem também
de quem é a responsabilidade de cada tipo de resíduo, conforme mostrado na
Tabela 2-9.
Tabela 2-9: Responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de lixo.
Tipos de lixo
Domiciliar
Comercial
Público
Serviços de saúde
Industrial
Portos, aeroportos e terminais ferroviários
e rodoviários
Agrícola
Entulho*

Responsável
Prefeitura
Prefeitura*
Prefeitura
Gerador
Gerador
Gerador
Gerador
Gerador*

Fonte: JARDIM et al. (1995) * A prefeitura é co-responsável por pequenas
quantidades (aproximadamente 50 kg), e de acordo com a legislação municipal
específica.

De acordo com a classificação definida, segundo Jardim et al. (1995), concluímos
que os resíduos sólidos gerados no Estaleiro Jurong Aracruz na fase de canteiro
de obras são do tipo entulho, definido como resíduos inertes e originados na
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construção civil, demolições, escavações, etc.; compostos por materiais como
concreto, argamassa, cerâmica e terra.

2.2.10.1

Classificação dos resíduos

Segundo Pavan et. al. (1990) as decisões técnicas e econômicas tomadas em
todas

as

fases

do

trato

dos

resíduos

sólidos

industriais

(manuseio,

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e disposição final) deverão
estar fundamentadas na classificação dos mesmos.
A NBR-10004 classifica os resíduos sólidos industriais em duas categorias:

2.2.10.1.1

Resíduos Classe I – Perigoso

São aqueles que apresentam periculosidade para a saúde pública e o meio
ambiente em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade.
a) Inflamabilidade.
b) Corrosividade.
c) Reatividade.
d) Toxicidade.
e) Patogenicidade.
OBS: Conforme a NBR-10004 testes de lixiviação e solubilização não podem ser
aplicados em resíduos com componentes voláteis.

2.2.10.1.2

Resíduos Classe II – Não Perigoso

a) Resíduos Classe II-A – Não Inertes: São aqueles que não se enquadram
na classificação de resíduos Classe I – Perigosos ou de resíduos Classe II
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B – Inertes. Os resíduos Classe II-A – Não Inertes podem ter propriedades,
tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
b) Resíduos Classe II-B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando
solubilizados em água, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões
de potabilidade da água, exceto em relação aos padrões de aspecto, cor,
turbidez, dureza e sabor.
Na identificação e classificação dos resíduos potenciais de serem gerados pelo
empreendimento, foram utilizadas duas etapas, a primeira abordou uma
caracterização geral, onde foram identificados o tipo de resíduo e a quantidade
estimada, e a segunda, a pré-classificação dos resíduos baseados em critérios na
Norma Técnica (NBR-10004:2004) da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Conhecidos previamente os resíduos, foram consultados os Anexos A, B, D e E
da NBR- 10004:2004, buscando quais se enquadravam dentro delas, sendo
classificados como Classe I – Perigosos. Desta forma, foi possível classificar
previamente os resíduos.
De acordo com a tipologia, os resíduos gerados foram agrupados de maneira
preliminar, de forma a facilitar o seu controle e gerenciamento.

2.2.10.2

Segregação, coleta, acondicionamento e transporte

A grande maioria dos resíduos sólidos é geralmente tratada ou disposta em locais
afastados dos pontos de geração, que podem estar localizados dentro do próprio
sítio da empresa ou fora dela.
A transferência dos resíduos dos pontos de geração para os locais de
tratamento/disposição final, geralmente envolve coleta, armazenamento e
transporte, o que segundo PAVAN et al. (1990), é de responsabilidade da
empresa quando executados em área interna, ou de contratado, quando
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executados fora dela, sendo que a legislação vigente torna a empresa coresponsável por qualquer acidente que por ventura venha ocorrer nestas etapas.
Em função disso, deve-se exigir que as empresas contratadas sejam licenciadas
pelo órgão de controle ambiental.
O manuseio, coleta, armazenamento e transporte de resíduos dentro de um sítio
só devem ser executados por pessoas qualificadas e bem treinados, tanto no
manejo e na utilização dos EPI’s necessários, quanto na adoção dos
procedimentos de emergência em casos de contaminação ou acidentes. Muitas
vezes uma contaminação não apresenta efeitos imediatos e visíveis, se
manifestando anos depois. Uma opção bastante utilizada atualmente pelas
empresas tem sido a de subordinar essas tarefas à área de higiene e segurança
do trabalho da empresa.
Uma empresa pode gerar resíduos passíveis de reutilização, de reciclagem ou de
servirem como matéria prima para outro tipo de atividade. Para que isso
aconteça, os mesmos precisam apresentar “qualidade”, ou seja, devem ser
coletados e armazenados de forma que não se misturem ou que percam suas
características. Esse tipo de controle ambiental pode se tornar uma fonte de
renda adicional para a empresa.
A mistura de resíduos sólidos além de poder provocar reações indesejáveis
interfere na “qualidade” e características dos mesmos, podendo provocar um
aumento do volume de resíduo a ser tratado/disposto, ocasionando aumento de
custo, principalmente se a mistura for considerada perigosa.
A forma de coleta depende do tipo de resíduo, da quantidade gerada e da
freqüência de geração. Geralmente, as coletas são realizadas em caçambas ou
tambores metálicos posicionados próximos aos locais de geração, de forma que
facilite a retirada dos mesmos através de caminhões ou qualquer outro tipo de
equipamento. Dependendo da quantidade gerada, do tipo de resíduo e de sua
forma física, este pode ser transferido direto para o tratamento/disposição final ou
para um armazenamento temporário, sem a necessidade de acondicionamento.
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A mistura de resíduos incompatíveis pode gerar reações indesejáveis ou
incontroláveis, podendo causar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Para
PAVAN et al. (1990) as reações mais comuns são: geração de calor; fogo;
explosão; geração de fumos ou gases tóxicos; geração de gases inflamáveis;
volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis; solubilização de substâncias
tóxicas; e polimerização violenta.
Neste caso, torna-se indicado a segregação dos resíduos, de forma a garantir
segurança e permitir um controle específico para cada tipo de resíduo gerado. A
Tabela 2-10 apresenta o grau de incompatibilização entre diversos tipos de
resíduos, mostrando a importância da segregação dos mesmos.
Tabela 2-10: Grau de incompatibilização entre diversos tipos de resíduos.
ácidos minerais
oxidantes
bases cáusticas
hidrocarbonetos
aromáticos
orgânicos
halogenados
metais
metais tóxicos
hidrocarbonetos
alifáticos
saturados
fenóis e cresóis

1
C
C
F
C
F
GT
GI
C
F
S

água e
soluções
aquosas
substâncias
que reagem
com água

3
C
GI

4
C
F

5

S

6

C
F

7

C
F

agentes
oxidantes fortes
agentes
redutores fortes

2

8
C

C
F

C
F

C
F
GT

C
GT

C

C
E

C

9
GI
C

C
F
E

10
GI
GT

S

EXTREMAMENTE REATIVO: NÃO MISTURAR COM NENHUM
PRODUTO QUÍMICO OU RESÍDUO

11
12

C – Geração de calor
F – Geração de fumos ou gases tóxicos
GT – Geração de gás tóxico
GI – Geração de gás inflamável
S – Solubilização de substâncias tóxicas
E – Explosão
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PAVAN et al. (1990) relata que uma solução bastante adotada atualmente é a de
utilização de código numérico ou cores para identificação dos containeres para
acondicionamento de determinado tipo de resíduo, do local onde ficam
posicionados e do local de armazenamento. Os funcionários devem ser treinados
para identificar cada símbolo e dos riscos do manuseio dos resíduos relacionados
a cada um deles. Neste caso, a adoção dessa solução proporcionará a
segregação adequada dos resíduos dentro da empresa, o que é de fundamental
importância para o seu gerenciamento, uma vez que evita a mistura de resíduos
incompatíveis,

aumenta

a

qualidade

dos

resíduos

viáveis

de

reutilização/reciclagem e diminui o volume de resíduos perigosos.
O transporte de resíduos também depende do volume gerado e da classificação
dos mesmos. Para PAVAN et al. (1990) o transporte interno é um fator de risco
para a instalação industrial e deve ser planejado considerando os seguintes
requisitos:
o definição de rotas pré-estabelecidas.
o utilização de equipamentos compatíveis com o volume, peso e forma do
material a ser transportado.
o pessoal treinado e disponibilidade dos EPI’s adequados.
o definição das áreas de riscos para equipamentos especiais.
O transporte externo pode ser realizado por via fluvial, marítima, ferroviária ou
rodoviária, dependendo da localização da empresa e da relação custo benefício.
O mais utilizado no Brasil é o transporte rodoviário. Segundo PAVAN et al. (1990),
na adoção desse tipo de transporte devem-se considerar os seguintes requisitos:
o inexistência de outra forma de transporte mais segura e barata.
o treinamento do motorista para o transporte de cargas perigosas.
o adequação do equipamento ao peso, forma e estado físico da carga.
o estado de conservação do veículo.
o reatividade química dos resíduos.
o existência de “kits” de emergência específicos para a carga que vai ser
transportada.
o compatibilidade do resíduo e o compartimento de cargas.
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o informações ao motorista referentes à carga, instruções para casos de
emergência e telefones do gerador do resíduo, órgão ambiental, polícia e
corpo de bombeiros.
o instalação nos veículos, em local visível, dos símbolos de risco do resíduo.
Para o transporte de resíduos devem ser adotadas as normas ABNT de
transporte de cargas perigosas, NBR-7500, NBR-7501, NBR-7502, NBR-7503,
NBR-7504 e NBR-13221.
O transporte dos resíduos gerados até as unidades de disposição intermediária é
realizado através de transporte interno manual ou rodoviário em equipamentos,
tais como: caminhões, empilhadeiras, etc.
O transporte dos materiais deve ser realizado, na medida do possível,
acondicionado conforme critério estabelecido e contido na Tabela 4, visto que o
acondicionamento de certos resíduos, requer atenção especial. Outros resíduos,
porém, além de desnecessários, os acondicionadores não se tornam possíveis
devido às suas dimensões. Neste caso, devem ser seguidas as seguintes
recomendações:
o quando houver a geração de resíduos, estes devem ser coletados e
dispostos em acondicionadores conforme estabelecido nas Tabela 4.
o não promover a mistura de resíduos, sobretudo daqueles que possuem
classes diferentes.
o resíduos perigosos necessitam obrigatoriamente de condições seguras
para o seu transporte.
Os resíduos classificados previamente como Classe II-B não poderão estar
contaminados com substâncias, materiais ou outros resíduos Classe I ou II-A. Ex:
uniformes contaminados com óleo lubrificante ou graxa serão considerados
Classe I.
Os resíduos perigosos serão acondicionados em tambores ou similares, desde
que atendam as condições técnicas de segurança. O armazenamento de
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tambores de resíduos Classe I ou II será realizado em área coberta,
impermeabilizada, ventilada e com sistema de contenção de vazamentos, sendo
esta unidade o Galpão de Resíduos. Essa forma de armazenamento obedecerá
aos seguintes critérios:
o os tambores ou similares serão devidamente identificados, através de
código de números ou cores.
o os recipientes de acondicionamento serão de materiais compatíveis com as
características dos resíduos.
o os tambores ou similares ficarão fechados, só sendo abertos para a
verificação e manipulação dos resíduos.
o o local de armazenamento dos resíduos Classe I ou II será coberto e
possuirá piso impermeabilizado; os recipientes não deverão ficar apoiados
diretamente sobre base, mas sobre pallets.
o uma das baias do Galpão de Resíduos possuirá um sistema de contenção
de resíduos líquidos derramados, de forma que também impeça o fluxo de
escoamento superficial da vizinhança para seu interior e com um dreno
com válvula de bloqueio para o caso de uso de água no combate a
incêndio.
o no caso da ocorrência de vazamentos ou derramamentos de resíduos, os
mesmos deverão ser recolhidos da caixa de acumulação e novamente
acondicionados em recipientes novos.
o o responsável pelo sistema de armazenamento deverá realizar inspeções
periódicas visando identificar possíveis irregularidades.

2.2.10.3
Os

Unidades para disposição de resíduos

resíduos

gerados,

na

sua

grande

maioria,

deverão

contar

com

tratamento/disposição final em locais distantes de seus pontos de geração. Dessa
forma, é necessário que se tenha locais específicos para armazená-los
temporariamente antes do destino final, objetivando conferir segurança no seu
armazenamento. Estes locais de armazenamento devem ser sempre construídos
em conformidade com as normas referentes, sendo elas a NBR-12235 -
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Armazenamento de Resíduos Perigosos e NBR-11174 - Armazenamento de
resíduos Classes II – Não Inertes e III – Inertes, e possuírem licença ou
autorização do órgão de controle ambiental para tal atividade.
O sistema adotado para gerenciamento dos resíduos a serem gerados pela
operação do Estaleiro Jurong Aracruz fará uso das unidades instaladas para
disposição intermediária de resíduos, possuindo cada um delas funções
específicas, o que possibilitará que todos os resíduos a serem gerados sejam
dispostos de maneira adequada.
Para a disposição dos resíduos, certos procedimentos devem ser obedecidos,
com o objetivo de padronizar e registrar toda e qualquer movimentação e
estocagem nos locais pré-determinados, pois o sistema de controle de operações
nestas unidades deve possibilitar ao corpo gerencial da Empresa rastrear as
informações necessárias ao adequado controle das atividades desenvolvidas nas
unidades de disposição.
Os locais onde serão dispostos temporariamente os resíduos gerados, são:
o Galpão de Resíduos – (resíduos Classe I e II-A).
o Pátio de Estocagem de Resíduos – (resíduos Classe II-B).
Na etapa de instalação os resíduos a serem dispostos nas unidades de
disposição intermediária serão segregados antes de serem transportados, pois a
sua segregação possibilita que estes sejam reciclados, reutilizados, coprocessados e etc. Nestes locais não devem ser admitidos grupos misturados de
resíduos, ou grupos de resíduos não apropriados ao tipo de unidade de
disposição.
Este fato permite que os resíduos que apresentem características similares
possam ser misturados sem o comprometimento de sua destinação final. Para
tanto, será procedida uma verificação antes da disposição dos resíduos nestas
unidades, pois este é o sistema mais simples de análise de um resíduo, sendo
bastante utilizado em casos onde são identificados previamente os pontos
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geradores. Esta prática objetiva verificar se existe algum tipo de resíduo
incompatível com as informações e as documentações apresentadas, assim como
a mistura de resíduos de classes diferentes ou incompatíveis com as diretrizes
estabelecidas.
Os resíduos Classes II-A e II-B podem ser armazenados em containeres,
tambores ou a granel, não devendo ser armazenados junto com os resíduos
Classe I, em face da mistura resultante ser caracterizada como perigosa.
A seguir, são descritas, brevemente, as principais características de cada um dos
locais onde serão dispostos temporariamente os resíduos gerados.

2.2.10.3.1

Pátio de estocagem de resíduos (Resíduos Classe II-B)

Esta unidade servirá para a disposição de sucata metálica, madeira usada, entre
outros materiais inertes, dentre os quais se destacam: tubos, flanges, válvulas etc.
Esta unidade se torna necessária, devido, sobretudo, às dimensões destes
resíduos, geralmente de grande porte, o que requer espaço físico apropriado para
sua estocagem. Estes resíduos são classificados como Classe II-B e são
comercializados para reaproveitamento de sua parte metálica e plástica.
Esta unidade será descoberta e possibilitará a segregação destes tipos de
resíduos, para que possam ser comercializados posteriormente.

2.2.10.3.2

Galpão de resíduos

A unidade do Galpão de Resíduos será utilizada para a disposição intermediária
da grande maioria dos grupos de resíduos e possui as seguintes características:
o cobertura que permite o abrigo dos acondicionares de forma adequada.
o sistema de contenção de resíduos líquidos derramados em uma das baias,
de forma que também impeça o fluxo de escoamento superficial da
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vizinhança para seu interior e com um dreno com válvula de bloqueio para
o caso de uso de água no combate a incêndio.
o sistema que permita a ventilação no interior das baias.
Esta necessidade deve-se, sobretudo, à existência de resíduos Classe I gerados.
Desta forma, torna-se possível à disposição intermediária destes resíduos, de
forma a garantir a segurança no seu estoque e a minimização de riscos
ambientais. Os resíduos perigosos serão acondicionados em tambores e
empilhados conforme a necessidade e condições adequadas.

2.2.10.4

Tratamento/disposição final de resíduos sólidos

Atualmente, existem vários processos de tratamento de resíduos sólidos. No
Brasil ainda é pequeno o número de empresas que tratam os próprios resíduos ou
os de terceiros. O tratamento de um resíduo consiste em alterar suas
características químicas, físicas ou físico-químicas de maneira tal que elimine sua
periculosidade, transformando-o em um material menos perigoso.
Dependendo do tipo de tecnologia utilizada, ocorre uma ou várias combinações
das alterações recém citadas, que são aplicadas conforme as características dos
resíduos e os padrões ambientais requeridos para sua disposição.
A minimização da geração de resíduos, por sua vez, se constitui numa estratégia
importante no gerenciamento de resíduos e se baseia na adoção de técnicas que
possibilitem

a

redução

do

volume

e/ou

toxicidade

dos

resíduos

e,

consequentemente, de sua carga poluidora.
A minimização tem o objetivo de prevenir a geração de resíduos, principalmente
dos perigosos, através da utilização de tecnologias limpas. Essa prática além de
reduzir os impactos ambientais causados pela disposição inadequada de
resíduos, diminui os custos com o tratamento/disposição final dos mesmos.
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Para PAVAN et al. (1990) as ações desenvolvidas num programa de minimização
são as seguintes: treinamento de pessoal e manutenção correta e modificações
técnicas no processo produtivo (tecnologia limpa).
É de fundamental importância que a instalação que um programa de minimização
da geração de resíduos em uma empresa seja adotado em todos os níveis, uma
vez que a legislação ambiental brasileira não exige a instalação desse tipo de
programa. PAVAN et al. (1990) relata que na Alemanha e nos EUA, são adotados
como linha da ação prioritária, incentivando a pesquisa de novas tecnologias
menos agressivas ao meio ambiente.
A Tabela 2-11 ilustra tipos de ações utilizadas para reduzir a geração de resíduos
em determinados processos industriais.

Tabela 2-11: Técnicas para redução da geração de resíduos.
Ponto de geração

Medidas recomendadas

Fundo e topo de colunas






Resíduos de limpeza de
equipamentos











Todas as fontes de resíduos








Derramamentos e vazamentos






desenvolver catalisadores mais seletivos;
otimizar o projeto do reator e das variáveis
da reação, e
efetuar queima com recuperação de calor.
aumentar o tempo de drenagem do
equipamento;
usar materiais resistentes à corrosão;
agitar e/ou isolar tanques de estocagem;
reexaminar a necessidade de produtos
químicos para limpeza, e
usar selo de nitrogênio para reduzir as
oxidações.
usar materiais de maior pureza;
usar matérias primas menos tóxicas;
usar materiais não corrosivos;
converter os processos por batelada em
processos contínuos;
efetuar inspeção e manutenção mais
rigorosas nos equipamentos;
melhorar o treinamento dos operadores;
efetuar supervisão contínua;
adotar práticas operacionais adequadas;
eliminar ou reduzir o uso de água para
limpeza de derramamentos;
implementar técnicas adequadas de
limpeza de equipamentos;
usar sistema de monitoramento
aprimorado, e
usar bombas com selo mecânico duplo.
usar válvulas de selagem com alarmes;
usar bombas sem selo;
maximizar o uso de juntas soldadas em
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relação às flangeadas, e
instalar bacias de contenção de
derramamento

Fonte: PAVAN et al. (1990).

Com base nos critérios expostos, o gerenciamento de resíduos provenientes da
etapa de canteiro de obras do Estaleiro Jurong Aracruz seguirá o critério adotado
pelo sistema de gerenciamento de resíduos através de sistema específico que
permite o acompanhamento das informações e o rastreamento de todas
informações relacionadas à geração, coleta, acondicionamento, transporte,
disposição intermediária e final dos resíduos gerados pela empresa.
A seguir, a Tabela 2-12 mostra de forma consolidada as informações pertinentes
ao manejo de resíduos previstos durante a instalação estaleiro. Na etapa de
instalação, teremos uma grande quantidade entulho proveniente dos restos de
obra. Os valores devidamente identificados nas tabelas a seguir, referentes à
geração dos resíduos, foram estimados e apresentam uma média mensal.
Deve-se enfatizar que o concreto a ser utilizado na obra na etapa de instalação
deverá ser adquirido de terceiros. Neste caso, quaisquer volumes de concreto que
estejam fora de especificação técnica deverão retornar à concreteira, ficando sob
sua responsabilidade a disposição final do resíduo.
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Tabela 2-12: Classificação, acondicionamento, disposição intermediária e disposição final de resíduos na fase de instalação.
INSTALAÇÃO

Cod

Grupo

01

ÓLEOS USADOS

02

GRAXA USADA

Fonte

equipamentos de
elevação e transporte
equipamentos de
elevação e transporte

Classe
NBR
10004

Acondicionador

Coleta

Disposição Intermediária

Volume
Estimado
(Kg/mês)

Disposição Final

I

tambor

na geração (manual)

unidade de estocagem de óleos

-

rerrefino

I

tambor

na geração (manual)

galpão de disposição intermediária

-

rerrefino

03

LIXO COMUM

canteiro e área da obra

II-A

lixeira plástica

diária (manual)

acondicionador externo

7.500

aterro doméstico
municipal

04

SUCATA METÁLICA

equipamentos de
elevação e transporte

II-B

caixa papelão

na geração (manual ou
equipamento)

pátio de estocagem intermediária

-

reciclagem

canteiro e área da obra

I

caixa papelão

diária (manual)

galpão de disposição intermediária

-

reciclagem

canteiro da obra

I

caixa plástica

na geração (manual)

galpão de disposição intermediária

-

reciclagem

canteiro e área da obra

I

tambor

na geração (manual)

galpão de disposição intermediária

-

aterro industrial

pátio de estocagem intermediária

1,000

reutilização

galpão de disposição intermediária
pátio de estocagem intermediária
galpão de disposição intermediária

10,000
-

reciclagem
aterro industrial
reutilização

galpão de disposição intermediária

-

reciclagem

05
06
07

SUCATA DE BATERIAS
E PILHAS
LÂMPADAS
FLUORESCENTES
EMBALAGENS
PRODUTOS QUÍMICOS

08

MADEIRA USADA

área da obra

II-B

sem acondicionador

09
10
11

PAPEL E PAPELÃO
ENTULHO DE OBRA
EPI ‘s USADOS
TOALHAS
INDUSTRIAIS
PÓ DE SERRA COM
RESÍDUO OLEOSO
PLÁSTICO
FIBRA DE VIDRO
RESÍDUOS DE
LIMPEZA DE
EQUIPAMENTOS
RESÍDUOS DE
CONCRETO

canteiro e área da obra
área da obra
canteiro e área da obra

II-B
II-B
I

sem acondicionador
sem acondcionador
tambor

na geração (manual ou
equipamento)
diária (manual)
na geração (equipamento)
na geração (manual)

canteiro e área da obra

I

tambor

diária (manual)

12
13
14
15
16
17

canteiro e área da obra

I

tambor

na geração (manual)

galpão de disposição intermediária

-

aterro industrial

canteiro e área da obra
área da obra

II-B
II-B

tambor
tambor

diária (manual)
na geração (manual)

galpão de disposição intermediária
galpão de disposição intermediária

-

reciclagem
aterro industrial

área da obra

I

tambor

na geração (manual)

galpão de disposição intermediária

-

aterro industrial

área da obra

II-B

sem acondicionador

na geração (manual ou
equipamento)

sem disposição intermediária

1,000

concreteira

* Os campos indicados com “-“ indicam que o volume do resíduo gerado não tem condição de ser estimado e seus valores são desprezíveis.
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Ruídos e vibrações

As obras de construção civil e as montagens eletromecânicas de instalações
industriais são normalmente responsáveis por incômodos aos moradores e
usuários do seu entorno. Em especial, a vizinhança do empreendimento
caracteriza-se por áreas de características rurais e locais com níveis de ruído
relativamente baixos.
Na fase de instalação do empreendimento, está previsto o uso de equipamentos
ruidosos, tais como: (i) disco de corte; (ii) motores; (iii) esmerilhadeiras; (iv)
máquinas de solda; (v) compressores; (vi) rompedores, etc. Desta forma, a
emissão de ruídos e vibrações, representado pelo acréscimo dos níveis de ruído
na região, deverá ocorrer durante as obras de construção e montagem do
Estaleiro Jurong Aracruz.
Apesar desta emissão ser temporária, não se pode esquecer que estas alterações
nos níveis de ruído poderão gerar perturbações à qualidade de vida da população
do entorno. Desta forma, como mitigação de natureza preventiva sugere-se
observar rigorosamente os procedimentos de boas práticas operacionais na fase
de instalação, envolvendo:


a manutenção periódica das máquinas e equipamentos utilizados, para
controle das fontes de ruído.



a restrição dos horários das obras ao período diurno, respeitando a lei
do silencio, evitando a movimentação de equipamentos em horários
noturnos.



a exigência e fiscalização do uso de protetores auriculares pelos
trabalhadores, durante a operação de equipamentos ruidosos.
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Fontes de ruído

Na região que compreende a área de instalação do estaleiro Jurong,
considerando a área de influência, as etapas e o cronograma de execução das
obras, constata-se a existência de fontes pontuais de ruídos que apresentam
pequeno potencial na emissão de ruídos. Dentre as principias fontes de ruídos e
vibrações presentes nas atividades de instalação desta unidade, estão:


Tráfego de veículos de transporte de recursos humanos e materiais;



Aterro e terraplanagem.



Obras civis.



Dragagem.



Geração de energia elétrica.



Montagens eletromecânicas.

No geral, as atividades previstas nas obras de instalação do Estaleiro Jurong não
apresentam potencial significativo de emissão ruídos e vibrações conforme
apresentado na Tabela 2-13 os valores médios.
O nível de ruído em um canteiro de obras varia entre 60 e 100 decibéis. O limite
de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho (Portaria 3.214/78) é de 85
decibéis. O Estaleiro Jurong Aracruz prevê:


Instalação de barreiras acústicas em áreas específicas de maior incidência
de ruídos.



Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) auditivos.
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Tabela 2-13: Níveis de ruído e vibrações nas atividades da fase de instalação do EJA.
Atividade
Sistemas / Máquinas
Nível de Ruído (dB)
Tráfego de veículos de
1. Caminhões
80
transporte de recursos
2. carros,
60
humanos e materiais
3. motos.
60
4. Caminhões basculante,
80
5. Caminhões poli guindaste,
80
6. Caçambas estacionárias,
75
Aterro e terraplanagem
7. Caminhões munck.
85
8. Máquinas pá carregadeiras,
80
9. Retro escavadeiras,
75
10.
Escavadeiras hidráulicas.
75
11.
Betoneira,
90
Obras civis
12.
Serra circular,
90
13.
Bate-estaca,
100
Dragagem
14.
Draga
80
Geração de energia elétrica 15.
Geradores
70
Montagens eletromecânicas 16.
Corte e solda
65

2.2.12

Emissões atmosféricas

Dentre as principias fontes de emissões atmosféricas presentes nas atividades de
instalação

desta

unidade,

as

caracterizadas

como

fontes

de

poluição

estacionárias compreendem o tráfego de veículos de transporte de recursos
humanos e materiais, as atividades de aterro e terraplanagem, as obras civis e
montagens eletromecânicas, obras de dragagem. Neste caso são emitidos para a
atmosfera gases e materiais particulados oriundos, principalmente, da queima de
combustíveis. Já as fontes de poluição naturais correspondem às atividades de
tráfego de veículos de transporte de recursos humanos e materiais, e às obras de
aterros e terraplanagem. Nestes casos, a poeira em suspensão é o principal
poluente gerado.
Apesar existirem, estas fontes de poluição do ar identificadas na instalação do
empreendimento não se apresentam com um potencial poluidor passível de
alterar de forma significativa a qualidade do ar na região. Tratando-se, portanto,
de uma influência localizada, sobretudo no que tange às emissões provocadas
pelos veículos nas vias não pavimentadas, sendo que estes casos podem
representar uma fonte de emissão a ser controlada
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Durante as fases de instalação do empreendimento algumas atividades
apresentam aspecto de fonte pontual geradora de poluentes atmosféricos, que
impactam na qualidade do ar. Apesar de, apresentarem um pequeno potencial
poluidor, essa geração de emissão de poluentes para a atmosfera deve ser
levada em consideração pelo projeto, afim de caracterizá-las e quantificá-las para
que sejam tomadas as ações necessárias de controle e redução das mesmas.
A etapa de instalação apresenta potencial de emissão de poluentes do ar,
especificamente o material particulado. Para o empreendimento, as fontes
pontuais foram classificadas em estacionárias e naturais. As fontes estacionárias
estão associadas à queima de combustíveis, decorrentes das atividades de
transporte (tráfego), dragagem, geração de energia, terraplanagem e construção
civil. Já as fontes naturais são decorrentes das atividades de tráfego de veículos,
terraplanagem e construção civil, devido à ação eólica, a movimentação de
materiais e o tráfego de máquinas e veículos pesados sobre vias pavimentadas e
áreas não pavimentadas e descobertas. O volume do material gerado e
conseqüentemente exposto à ação dos ventos será fortemente dependente do
controle por umectação adotado. Deste modo, são caracterizados a seguir os
poluentes atmosféricos e as fontes geradoras. A Tabela 2-14 apresenta as
atividades e fontes geradoras de poluentes atmosféricos.
Tabela 2-14: Tipo, fonte de geração, atividade e
TIPO

FONTE

ATIVIDADE

POLUENTES

MATERIAL PARTICULADO,
DIÓXIDO DE ENXOFRE E
COMBUSTÃO (MOTORES GERAÇÃO DE ENERGIA
TRIÓXIDO DE ENXOFRE,
DIESEL)
ELETROMECÂNICA
MONÓXIDO DE CARBONO,
HIDROCARBONETOS, E ÓXIDOS
DE NITROGÊNIO
MATERIAL PARTICULADO,
VEÍCULOS
DRAGAGEM
MATERIAL
MONÓXIDO DE CARBONO,
(GASOLINA/DIESEL/
PARTICULADO ÁLCOOL), AVIÕES,
ÓXIDOS DE ENXOFRE, ÓXIDOS
TERRAPLENAGEM E ATERRO
DE NITROGÊNIO,
MOTOCICLETAS,
TRANSPORTE (REC. HUMANOS E HIDROCARBONETOS, ALDEÍDOS,
BARCOS,
MATERIAIS)
ÁCIDOS ORGÂNICOS
LOCOMOTIVAS, ETC.
FONTES NATURAIS
(POEIRA EM
SUSPENSÃO)

TERRAPLENAGEM E ATERRO
MATERIAL PARTICULADO TRANSPORTE (REC. HUMANOS E POEIRAS
MATERIAIS)
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As atividades poluidoras das fontes pontuais, relacionadas as fases de instalação,
ocorrem, de acordo com o cronograma de instalação do empreendimento, nos
seguintes períodos:


Dragagem, de janeiro de 2010 à novembro de 2011.



Terraplanagem e Aterro, de janeiro de 2010 à julho de 2010.



Transporte de recursos humanos e materiais, de janeiro de 2010 à
dezembro de 2011.



Geração de energia elétrica, de janeiro de 2010 à julho de 2010.

Dentre os poluentes atmosféricos gerados na etapa de instalação do
empreendimento destacam-se o monóxido de carbono (CO), o dióxido de
nitrogênio (NO2), o dióxido de enxofre (SO2), e material particulado (poeira).

2.2.12.1

Monóxido de Carbono (CO)

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro, sendo formado quando os
carbonos dos combustíveis não são queimados completamente. Este gás é um
produto cujas fontes mais importantes são os sistemas de exaustão dos motores
dos veículos que, por exemplo, nos Estados Unidos, contribuem com mais de
75% do CO emitido. No Brasil, nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São
Paulo, essa contribuição é também bastante acentuada. Em algumas cidades de
certos países, a exaustão dos automóveis pode ser responsável por
aproximadamente 95% de todas as emissões de CO. Estas emissões podem
resultar em altas concentrações de CO, particularmente em áreas onde há
congestionamento de tráfego. Picos de concentração de CO ocorrem durante os
meses mais frios do ano, quando, devido à partida fria dos veículos, as emissões
aumentam. Outras fontes de emissão de CO incluem processos industriais e
fontes naturais, tal como incêndios em florestas.
Na etapa de instalação do empreendimento, a produção de CO está associada à
queima de combustíveis durante as atividades de transporte (tráfego), dragagem,
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geração de energia, terraplanagem e construção civil. A Tabela 2-15 apresenta as
atividades e fontes geradoras de CO na instalação do estaleiro.
Tabela 2-15: Poluente, fonte geradora e atividade.
POLUENTE
MONÓXIDO E
DIÓXIDO DE
CARBONO

2.2.12.2

FONTE

ATIVIDADE

COMBUSTÃO (MOTORES DIESEL)

GERAÇÃO DE ENERGIA ELETROMECÂNICA

VEÍCULOS (GASOLINA/DIESEL/

DRAGAGEM

ÁLCOOL), AVIÕES, MOTOCICLETAS,

TERRAPLENAGEM E ATERRO

BARCOS, LOCOMOTIVAS, ETC.

TRANSPORTE (REC. HUMANOS E MATERIAIS)

Dióxido de Nitrogênio (NO2)

O dióxido de nitrogênio pertence à família dos óxidos de nitrogênio, que são
gases altamente reativos. Estes gases são formados quando os combustíveis são
queimados a altas temperaturas, sendo provenientes principalmente da exaustão
dos motores dos veículos e de fontes estacionárias, tais como centrais elétricas e
caldeiras industriais. Este gás é sufocante e reage com água para formar o ácido
nítrico, altamente corrosivo, sendo também responsável por reações na atmosfera
que produzem o ozônio (O3).
Na etapa de instalação do empreendimento, a produção de NO2 está associada
às fontes de poluição estacionárias decorrentes da queima de combustíveis das
atividades de transporte (tráfego), dragagem, geração de energia, terraplanagem
e construção civil. A Tabela 2-16 apresenta as atividades e fontes geradoras de
NO2 na instalação do estaleiro.

Tabela 2-16: Poluente, fonte geradora e atividade.
POLUENTE

FONTE

ATIVIDADE

COMBUSTÃO (MOTORES DIESEL)

GERAÇÃO DE ENERGIA ELETROMECÂNICA

DIOXIDO DE

VEÍCULOS (GASOLINA/DIESEL/

DRAGAGEM

NITROGÊNIO

ÁLCOOL), AVIÕES, MOTOCICLETAS,

TERRAPLENAGEM E ATERRO

BARCOS, LOCOMOTIVAS, ETC.

TRANSPORTE (REC. HUMANOS E MATERIAIS)
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Dióxido de Enxofre (SO2)

O dióxido de enxofre pertence à família dos óxidos de enxofre. Esses gases, em
geral, são formados quando o enxofre contido nos combustíveis fósseis é
queimado e durante a fundição de metais e outros processos industriais. As
maiores concentrações monitoradas de dióxido de enxofre são registradas nas
proximidades de grandes indústrias.
Na etapa de instalação do empreendimento, a produção de SO2 está associada
às fontes de poluição estacionárias decorrentes da queima de combustíveis das
atividades de transporte (tráfego), dragagem, geração de energia, terraplanagem
e construção civil. A Tabela 2-17 apresenta as atividades e fontes geradoras de
SO2 na instalação do estaleiro.
Tabela 2-17: Poluente, fonte geradora e atividade.
POLUENTE

DIOXIDO DE
ENXOFRE

2.2.12.4

FONTE
COMBUSTÃO (MOTORES
DIESEL)
VEÍCULOS (GASOLINA/DIESEL/
ÁLCOOL), AVIÕES,
MOTOCICLETAS, BARCOS,
LOCOMOTIVAS, ETC.

ATIVIDADE
GERAÇÃO DE ENERGIA
ELETROMECÂNICA
DRAGAGEM
TERRAPLENAGEM E ATERRO
TRANSPORTE (REC. HUMANOS E
MATERIAIS)

Material particulado PM10 (Poeira em suspensão)

Tendo em vista que as vias de acesso ao empreendimento não serão
pavimentadas, durante as fases de construção e montagem, assim como as vias
internas da planta, e que somente ao final das obras de instalação a
pavimentação estará concluída, toda a caracterização apresentada a seguir
considera o tráfego de veículos em vias não pavimentadas.
As emissões de particulados que ocorrem sempre que veículos trafegam sobre
uma superfície não pavimentada são derivadas das emissões diretas dos
escapamentos dos veículos, do uso do freio, do uso do pneu e da re-suspensão
do material livre na superfície da estrada. Em condições gerais, as emissões de
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re-suspensão de particulados em estradas não asfaltadas são originadas da
camada de material livre na superfície que é retro-alimentada sobre esta
superfície proveniente desta e de outras fontes.
Vários estudos de campo têm mostrado que vias e rodovias, como também
estradas em instalações industriais, podem ser consideradas fontes principais de
emissões de particulados para a atmosfera. A poeira em suspensão (material
particulado), proveniente das atividades relacionadas ao tráfego de veículos, tais
como: operações com máquinas de terraplanagem, aterro, transporte humano e
de materiais, assim como da operação de máquinas estacionárias, é estimada
através de cálculos que são apresentados a seguir.
O modelo de estimativa de emissões de particulado utilizado permite a obtenção
de resultados para vias não pavimentadas. Estas emissões estão em
conformidade com os critérios adotados no AP-42, da EPA, e foram obtidos
através da estimativa do fluxo de veículos previstos para a fase de instalação.
O cálculo do Fator de Emissão (EF) para as zonas industriais de estradas não
pavimentadas é feito aplicando-se a equação a seguir:
12

3

Onde:
EF = fator de emissão de particulados (g/km).
k = Constante empírica (fator de multiplicação do tamanho de partícula).
s = presença de silt “grãos de areia sedimentar até 0,05mm no máximo”
2

(g/m ).
W = peso dos veículos (toneladas).
a e b = Constantes empíricas.
Dados de referência para estimativa:
W = 2.2 t (Tráfego de veículos leves)
W = 30 t (Tráfego de veículos pesados)
s = 8,5 % (Área de construção)
k, a, b, c = Valores conforme tabela EPA
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Estradas Industrias

Constante

PM10
k (lb/VMT)

1.5

a

0.9

b

0.45

A Tabela 2-18 relaciona a utilização máxima de máquinas em operação
simultânea, adotadas na instalação do estaleiro, em uma área de tráfego de
852.000m²:
Tabela 2-18: Simulação da utilização máxima de máquinas.

Veículos Leves
15
30

Quantidade (diária)
Velocidade média
(km/h)

Veículo pesados
100
5

Para os valores acima adotados estima-se que o fator de emissão de particulados
para os veículos leves é de 270 g/km, enquanto o fator de emissão de
particulados para os veículos pesados é de 1099 g/km.
Como pode ser verificado, apesar da estimativa para tráfego mostrar um valor
significativo, deve-se enfatizar que, por trata-se de uma fonte pontual com área
muito grande, o valor médio da geração de poeira em suspensão em toda a área
da planta é de aproximadamente 110 (g/s), nestas condições a concentração dos
poluentes no meio é pouco significativa.
Esta atividade, portanto, não deve causar alteração significativa da qualidade do
ar na região de influência, visto que as fontes não emitem os poluentes com alta
velocidade, e sua dispersão depende da velocidade do vento e do relevo local. No
entanto, para este caso, será utilizada umectação para realizar o controle das
emissões de material particulado.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Caracterização do
Empreendimento
2

Pág.
159

Considerando-se as mesmas variáveis e funções, a geração de material
particulado proveniente da queima de combustível relacionado às operações com
máquinas móveis de terraplanagem, aterro, dragagem, construção civil, de
transporte humano e de materiais, assim como da operação de máquinas
estacionárias (geração de energia) apresentou no, caso dos veículos leves, um
fator de emissão de particulados de 0,01 g/s. Para os veículos pesados o fator de
emissão de particulados foi de 0,53 g/s, totalizando 0,54 g/s, fato que representa
um potencial poluidor muito pequeno.
No caso dos poluentes CO, NOx, hidrocarbonetos (HC), a Tabela 2-19 quantifica
os fatores de emissão de particulados para veículos leves e pesados. Percebe-se
também que nestes casos, considerando seus baixos valores, não há alteração
significativa da qualidade do ar da região de influência decorrente dessas
emissões.
Tabela 2-19: Quantificação dos fatores de emissão de particulados para veículos
leves e pesados.
Veículos Leves Veículos Pesados
Monóxido de carbono (g/s)
2,70
5,45
Óxidos de nitrogênio (g/s)
0,43
5,0
Hidrocarbonetos (g/s)
0,50
Hidrocarbonetos não metano (g/s)
0,20
0,78

Cabe ressaltar ainda que a inexistência de uma rede de monitoramento na área
do estaleiro não permite uma avaliação acerca da qualidade do ar da região,
contudo, as fontes identificadas apresentam maior presença na região rural do
município com baixíssima densidade demográfica e ocupação rarefeita do solo, o
que, associado às baixas emissões não deverão contribuir para a alteração da
qualidade do ar da região, podendo haver problemas localizados, sobretudo na
área de aterro/terraplanagem devido à movimentação de terra. Em decorrência
deste fato, as atividades que apresentam aspecto de fonte geradora de poluente
atmosférico, durante a fase de instalação do empreendimento, serão monitoradas
e controladas de acordo com as características das fontes e seus poluentes,
através de Sistemas e Equipamentos de Controle de Emissões Atmosféricas,
para atender as necessidades de redução dos impactos ambientais e garantir a
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conservação e preservação da qualidade do ar dentro das condições
estabelecidas pelo CONAMA.
Desta forma, prevê-se, nas áreas de tráfego, umectação diária feita por
caminhões tanques, preparados para umidificação de vias não pavimentadas,
exceto em dias de chuva, e em locais onde a superfície estiver úmida. Com essa
medida, aliado ao uso de cobertura em caçambas de caminhões para proteção de
cargas transportadas, o material particulado, com granulometria em sua maior
parte superior a 100 micrômetros, oriundos de solos, será emitido com agregação
e abrangência de, no máximo, dezenas de metros.
No caso das emissões de poluentes originários da queima de combustíveis
fósseis, apesar de estas emissões não demandarem sistema de monitoramento e
controle na fonte, todas as máquinas e veículos com queima de combustível a
serem aplicados na instalação, deverão estar certificados e licenciados para
operação dentro dos padrões primários de qualidade de ar exigidos pelo
CONAMA 03/90, assim como as resoluções 07/93; 16/95 e 251/99.

2.2.13

Emissões de luminosidade artificial

Em relação às emissões de luminosidade artificial na área do Estaleiro Jurong
Aracruz (EJA) durante a fase de instalação, deve-se informar que não estão
previstas atividades no período noturno, sendo, portanto, desconsiderada
instalação de sistemas de iluminamento noturno.

2.2.14

Consumo e sistema de abastecimento de água

O sistema de distribuição de água será projetado para atender o consumo
humano e o consumo da obra, no Estaleiro, durante a fase de instalação. A água
destinada ao consumo humano (higiene, banho, refeições e outros) será
encaminhada para os pontos de consumo tais como: guarita, ambulatório,
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escritórios

administrativos. O abastecimento será do tipo indireto, isto é, alimentando caixas
de água nas edificações de forma a minimizar as vazões e os diâmetros de
alimentação.
A água a ser utilizada na obra será destinada a atividades como: limpeza e
manutenção de equipamentos, dosagem de concreto, na terraplanagem,
aspersão do terreno para evitar poeira entre outras. Além disso,a água também
será utilizada para realização de testes hidrostáticos, antes do estaleiro entrar em
operação, a fim de detectar eventuais defeitos dos materiais, e permitir o alívio
das tensões mecânicas, resguardando a segurança da tubulação.
O volume de água consumido no estaleiro é função da população trabalhadora do
estabelecimento. Conforme a Norma da ABNT – NBR-7229:1993, cada
trabalhador consome 70 L/dia de água. Adotando-se a necessidade de 2.500
trabalhadores no pico das obras da instalação do Estaleiro haverá uma demanda
de vazão de 175 m³/dia de água consumida. Para as atividades realizadas
durante a obra estima-se o consumo médio de 45 m³/dia de água.
A água requerida para as instalações do Estaleiro Jurong Aracruz na fase de
instalação será fornecida pela Concessionária local, Companhia Espírito
Santense de Saneamento (CESAN). A ligação da CESAN com o estaleiro será
realizada por meio de ligação feita com tubulação existente, a qual se desenvolve
ao longo da Rodovia ES-010, pertencente ao sistema de abastecimento de água
local. Logo após a ligação com a concessionária e dentro do terreno do Estaleiro,
será instalado um hidrômetro abrigado para medição e controle da entrada de
água. A capacidade e o tipo do hidrômetro serão estabelecidos pela CESAN,
sendo a mesma também responsável pela sua instalação em local de fácil
acesso.
A Concessionária deverá ser responsável pelo fornecimento de água potável nas
condições requeridas pelo Estaleiro Jurong Aracruz com pressão mínima de 2
kgf/cm²man e nas condições estabelecidos pela Portaria Federal GM/36 do
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Ministério da Saúde, garantindo a qualidade da água com teores de cloro
residuais aceitáveis e dentro de um fornecimento regular nos padrões técnicos de
potabilidade de água, o qual recomenda um teor mínimo de residual de cloro de
1,5 ppm.
Após passar pelo hidrômetro, a água será encaminhada diretamente para o
reservatório elevado ou para a cisterna (reservatório subterrâneo). A água
armazenada na cisterna será encaminhada por recalque para o reservatório
elevado, por meio de estação elevatória, caso não haja pressão suficiente no
fornecimento pela concessionária. A estação elevatória será composta por duas
bombas, sendo uma unidade operacional e uma de reserva.
O reservatório elevado terá formato circular e será construído em concreto
armado, em chapa de aço carbono, e/ou em fibra de vidro com duas câmaras
independentes e estanques para manutenção e limpeza. Além disso, poderá
operar com metade de sua capacidade quando em períodos de paralisação para
manutenção e será responsável pelo abastecimento de água potável por
gravidade no Estaleiro. Estima-se, em função do volume a ser consumido, que a
cisterna deve ser capaz de acumular cerca de 220 m³ enquanto que o
reservatório elevado de água poderá reservar cerca de 20 m³.
A distribuição de água potável aos diversos consumidores do Estaleiro Jurong
Aracruz será feita por gravidade através do reservatório suspenso para os dois
consumidores no estaleiro, o consumo humano e o consumo da obra. Desta
forma, as tubulações abastecerão diretamente as caixas de água localizadas nas
edificações de forma a se garantir uma reserva operacional eficiente para o
consumo humano, no caso de paralisação do sistema.
As necessidades de água para a obra serão supridas diretamente do reservatório
elevado, o qual pressurizará a rede de distribuição de água de serviço. Esta, por
sua vez, possuirá pontos de consumo espalhadas pela área de construção
conforme a necessidade. Para realização dos testes hidrostáticos deverá ser
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utilizada a rede de água de serviço ou, conforme a necessidade, as bombas de
água da cisterna a partir da utilização de mangotes.

2.2.15

Consumo e sistema de energia elétrica

O suprimento de energia elétrica para o Estaleiro Jurong Aracruz será feito pela
ESCELSA, concessionária de Distribuição de Energia Elétrica da região, através
de uma linha de transmissão em tensão de 138kV, tensão compatível com a
potência instalada de 30MVA prevista para o Estaleiro. A Subestação Principal do
Estaleiro será conectada à Rede de Distribuição em 138 kV da ESCELSA de
acordo com seus padrões, e seguindo as diretrizes de conexão estabelecidas no
PRODIST (Procedimentos de Distribuição – ANEEL).
Esta linha de transmissão em 138kV deverá partir da Subestação da ESCELSA
mais próxima do Estaleiro, a SE Barra do Sahy, localizada na Rodovia ES-010, no
quilômetro 61,5, em Barra do Riacho, Aracruz – ES, distante aproximadamente
5km do Estaleiro. A linha de transmissão em 138kV se conectará à Subestação
Principal do Estaleiro, a ser construída dentro da área do mesmo, junto ao limite
do terreno do Estaleiro e voltada para a Rodovia ES-010.
O projeto, fornecimento e montagem da linha de transmissão deverão incluir os
serviços topográficos (adequação do traçado da linha de transmissão, locação
das estruturas, etc), os serviços de investigações do solo (sondagens, medições
de resistividade, etc). A linha de transmissão de 138kV deverá utilizar estruturas
que atendam comprovadamente às características técnicas da mesma, que já
tenham sido utilizadas em outras linhas em operação.
Serão instalados no Pátio da Subestação Principal, de 138 kV, os pórticos de
entrada da Linha de Transmissão da ESCELSA, as chaves seccionadoras,
disjuntores, pára-raios, transformadores de corrente e potencial, dois (2)
transformadores de força de 15/18,75 MVA e 138–13,8 kV, banco de capacitores
para correção do FP, resistores de aterramento e os bancos de dutos
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subterrâneos, encarregados de levar os cabos de média tensão – 13,8 kV – dos
transformadores de força para o Centro de Distribuição e Controle (CDC) de 13,8
kV dentro da Casa de Controle da Subestação, a qual será edificada na própria
área do Pátio.
Os disjuntores serão isolados em SF6, e os transformadores de força em óleo
isolante. Será construída, para cada um dos transformadores de força, uma bacia
de contenção de óleo com capacidade para armazenar o volume total de óleo
isolante do transformador, para os casos de defeito de grandes proporções no
transformador, fato com pouca ocorrência neste tipo de equipamento. Além
destas duas bacias de contenção, será construída uma caixa coletora de óleo
interligada às duas bacias, que receberá o óleo que tiver escorrido para as
mesmas, e que terá uma capacidade correspondente a aproximadamente uma
vez e meia o volume total de óleo isolante de um transformador. O óleo que for
acumulado na caixa coletora será retirado, por empresa habilitada, para
acomodação e descarte adequados.
A Casa de Controle da Subestação Principal abrigará os Painéis de Supervisão e
Controle da Subestação Principal, o CDC de 13,8 kV, carregador de bateria,
banco de baterias seladas em sala própria ventilada, transformador tipo seco
classe 15 kV – 13,8kV-380/220V, quadro de distribuição 380/220 V, e quadro de
distribuição de 125 Vcc.
No caso de uso do gerador de emergência para alimentação alternativa do quadro
de distribuição 380/220 V, o mesmo deverá ficar em sala própria – podendo ser
integrante da Casa de Controle – dotada de ventilação natural e exaustão
mecânica, observando a instalação de elementos necessários pela proximidade
do mar.
A distribuição primária de energia elétrica do Estaleiro será feita na tensão
nominal de 13,8 kV – classe de tensão 15 kV, trifásica, 60 Hz, a partir do Centro
de Distribuição e Controle – CDC – de 13,8 kV da Subestação Principal, através
de um sistema radial atendendo às sete (7) subestações secundárias. A
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distribuição de energia em 13,8 kV será feita através de rede subterrânea –
bancos de dutos – até as sete (7) Subestações Secundárias previstas para o
Estaleiro.
A distribuição secundária de energia elétrica do Estaleiro, por sua vez, será feita
a partir das Subestações Secundárias – classe 15 kV, através de transformadores
de potência, tipo seco, e com as seguintes características:


Tensão secundária nominal de 4,16 kV – classe de tensão 6 kV, trifásica,
60 Hz, neutro aterrado através de resistor, limitando a corrente de falta a
terra em 50 A - 10 s, para atender às bombas de esvaziamento e aos
pórticos do Dique, e aos guindastes dos Cais Sul e Norte.



Tensão secundária nominal de 480 V – classe de tensão 600V, trifásica, 60
Hz, neutro aterrado através de resistor, limitando a corrente de falta a terra
em 3A, para atender aos demais consumidores.

As Subestações Secundárias concentrarão o abastecimento de energia elétrica
por áreas do Estaleiro, e ficarão localizadas nos centros de consumo das
respectivas áreas. Estas subestações abrigarão basicamente: transformadores de
força classe 15 kV – trifásico(s) – tipo seco, resistores de aterramento 600V,
CDC-15 kV contendo chave seccionadora e proteção, CDC-480 V contendo
basicamente disjuntores e supervisão/proteção, transformadores de iluminação
classe 1,2 kV – tipo seco, quadro(s) de distribuição 380/220V, carregador de
bateria, banco de baterias seladas 125 Vcc, e quadro de distribuição 125 Vcc.
Está previsto um valor aproximado de 14 MVA de demanda média para o
Estaleiro, e uma demanda máxima de 18 MVA. Assim sendo, em condições
normais de operação do Estaleiro, cada um dos dois transformadores de força da
Subestação Principal irá funcionar com não mais do que sessenta por cento
(60%) de sua capacidade nominal. Já o consumo de energia previsto para o
Estaleiro é de 81.760 MW, considerado um período anual de 5.840 horas como
tempo efetivo de produção.
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Áreas de empréstimo e de bota fora do material escavado

Empréstimo

A escavação em empréstimo destina-se a prover ou complementar o volume
necessário à constituição dos aterros por insuficiência do volume dos cortes, por
motivos de ordem tecnológica de seleção de materiais ou razões de ordem
econômica. Tal atividade deverá prever a utilização racional de equipamento
apropriado que atenda à produtividade requerida. Sempre que possível, deverão
ser executados empréstimos contíguos ao terrapleno, resultando sua escavação
em alargamento dos cortes. Contudo, os empréstimos em alargamentos de corte
deverão, preferencialmente, atingir a cota da terraplanagem, não sendo permitida,
em qualquer fase da execução, a condução de águas pluviais para a plataforma.
A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza da área do empréstimo. O acabamento das bordas das
áreas de empréstimo deverá ser executado sob taludes estáveis e a superfície da
mesma deverá ficar desempenada e adequadamente conformada, a fim de
permitir a restauração da vegetação nativa de modo a evitar a erosão. Os
empréstimos deverão estar posicionados de forma a não causar obstrução ao
sistema de drenagem da obra.

2.2.16.2

Bota-fora

Os locais dos bota-fora serão os indicados nos desenhos de projeto, pela
fiscalização ou aqueles sugeridos pela contratada desde que aprovados pela
fiscalização, tendo como meta a minimização dos impactos ambientais. Quando
executados em encostas naturais, estas não deverão ter inclinação superior a
30%.
A fundação dos bota-fora será limpa de toda vegetação e, sempre que necessário
provida de drenagem por meio de trincheiras preenchidas com areia, brita e pedra
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de mão, ou Bidim e pedra de mão. Já os bota-fora de solos moles serão sempre
lançados em áreas confinadas por materiais de boa qualidade, que atuarão como
diques protetores e receberão o mesmo tratamento previsto acima.

2.2.17

Movimentação de terra prevista com obras de dragagem e de
escavação

2.2.17.1.1

Base de dados

A partir dos levantamentos topográfico e batimétrico, foram compilados os
registros em arquivos de cotas positivas e negativas tendo o Nível de Redução
hidrográfico como referência de nível ¨zero¨, conforme apresentado na Figura
2-17. O arquivo serviu de base para modelagem da superfície nos cálculos dos
volumes de dragagem (ANEXO XVIII).

2.2.17.2

Movimentação de terra nas obras de dragagem

O ANEXO XIX apresenta este balanço de quantitativo e o nível do piso acabado.

2.2.17.2.1

Áreas de dragagem

Foram definidas pelo cliente duas áreas para cálculo de volumes, conforme
Figura 2-18.


Área 1

Semicírculo junto à costa para giro das embarcações com 264.313m².
o Cota de dragagem: -9,0m.
o Inclinação de Talude: 1:5.
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Área 2

Polígono tangente à área 1 para berços de atracação com 193.617m².
o Cota de dragagem: -13m.
o Inclinação de Talude: 1:5.

Figura 2-17: Arquivo base da topografia e batimetria.
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Figura 2-18: Áreas de dragagem (área 1 em vermelho e área 2 em azul).

2.2.17.2.2

Metodologia

Os cálculos de volumes de dragagem foram realizados no programa hidrográfico
Hypack e baseiam-se no método Standart Hypack.
A partir dos dados topobatimétricos foram geradas seções de estaqueamento a
cada 10m para cálculo dos volumes. No traçado das seções foi considerada a
formação de um talude de inclinação 1:5 (1, Vertical e 5, Horizontal) no externo
livre de cada área.
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Volumes apurados

A Tabela 2-20 apresenta o quantitativo previsto nas obras de dragagem.
Tabela 2-20: Balanço do
quantitativo de dragagem.
ÁREA
Volume Total (m³)
1 (-09m)
1.220.000
2 (-13m)
2.395.000
Total
3.615.000

2.2.17.3

Movimentação de terra nas obras de escavação

Os serviços de movimentação de terra nas obras de escavação se referem
exclusivamente:


Às obras no porto para atividades de construção naval.



Às obras de construção do Dique Seco.



Às obras na retroárea.



Às vias de acesso temporárias e permanentes.

O dique seco será escavado até, aproximadamente, a cota de - 11,0m. Esta etapa
da obra produzirá um volume de material de aproximadamente 972.000 m3.

A movimentação de terra prevista com obras de escavação está apresentada na
Tabela 2-21,
Tabela 2-21: Balanço do quantitativo de terraplanagem.

Volume total de corte

2.884.393 m³

Volume total de aterro

1.391.684 m³

Volume total de bota-fora

1.492.709 m³

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
171

Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais
escavados nos cortes para a confecção das camadas superficiais da plataforma,
será procedido o depósito dos referidos materiais para sua oportuna utilização,
separados por categoria (solo orgânico, de 1ª e de 2ª categoria).
Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, as
massas em excesso que resultariam em bota-foras, poderão ser integradas aos
aterros, constituindo alargamentos das plataformas, bermas ou adoçamento dos
taludes. Esta operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção
do aterro. Com isso, espera-se minimizar os impactos em áreas diversas
daquelas já abrangidas.
As massas excedentes que não puderem ser utilizadas na obra serão destinadas
a bota-foras em locais previamente definidos, e que não venham a obstruir o
sistema de drenagem natural e/ou da obra, bem como os corpos hídricos da
região.

2.2.18

Indicação de locais de empréstimo e jazida

A seleção das empresas fornecedoras de material de empréstimo para o EJA
ocorrerá mediante início das instalações, após a emissão da Licença de
Instalação pertinente, alvo deste estudo. Entretanto, fez-se uma busca de
empresas devidamente licenciadas no próprio município de Aracruz, por meio de
consulta à homepage deste IEMA (http://www.meioambiente.es.gov.br/default.
asp), identificando as que possuíam licença para operar atividades de extração de
areia, argila, granito e beneficiamento de brita, apresentado na Tabela 2-22.
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Tabela 2-22: Lista das principais jazidas/áreas de empréstimo licenciadas no
município de Aracruz.

BRITA

GRANITO

ARGILA

AREIA

JAZIDAS

2.2.19

Nº DA LICENÇA

EDES DAL COL - ME

286/2005 (LO)

AUDEBIR ALVES DA SILVA - ME

160/2005 (LO)

EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE AREIA
VG LTDA - ME

158/2006 (LO)

CBC CONSTRUTORA BASE E COMÉRCIO LTDA

251/2007 (LO)

GLAURO LEAL LOUREIRO

101/2007 (LO)

ORNATO S/A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS

180/2008 (LO)

COMERCIAL BARRO BRANCO LTDA - ME

229/2008 (LO)

RECLA, AREIA E ARGILA LTDA - ME

275/2008 (LO)

FARDIM EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA

313/2008 (LO)

W. L. LOUREIRO & CIA LTDA

076/2009 (LO)

BARRO BOM LTDA - ME

011/2006 (LO)

ARGIFORTE SÃO FRANCISCO LTDA - ME

237/2008 (LO)

CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL
LTDA

175/2009 (LO)

IMETAME GRANITOS LTDA

139/2009 (LO)

CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL
LTDA

100/2009 (LO)

PEDREIRA ARACRUZ LTDA

109/2009 (LO)

PROGEMA MINERAÇÃO LTDA - ME

298/2006 (LO)

MARSAL - MÁRMORES SALVIANO LTDA

024-SLM/2003 (LO)

GRANSAL - GRANITOS SALVIANO LTDA

110-SLM/2004 (LO)

AUDEBIR ALVES DA SILVA - ME

188/2009 (LO)

Indicação dos locais de bota-fora para o material dragado

Em relação ao bota fora marinho, este foi selecionado com base em entrevistas
com pescadores e tomando como base o atual bota-fora marinho já licenciado
para as obras de dragagem da CODESA. A Figura 2-19 apresenta a indicação do
local do bota-fora marinho. A
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Tabela 2-23 apresenta as coordenadas geográficas do bota-fora marinho, em
UTM, datum WGS 84.

V1

V5

V4

V2

V6

V3
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Figura 2-19: Indicação do bota-fora marinho a ser licenciado.

Tabela 2-23: Coordenadas geográficas
dos vértices do bota-fora marinho.

Vértice
V1
V2
V3
V4
V5
V6

2.2.20

UTM WGS 84
7806000
395200
7806000
393750
7798000
398750
7798000
393750
7801000
393750
7801000
395750

Obra de dragagem

Anteriormente à definição dos locais onde as obras de dragagem serão
executadas, foi realizado um estudo de reconhecimento da estrutura de
subsuperfície da área na qual ser implantado o do à área do fundo do mar que
próximo ao empreendimento O levantamento sísmico teve por objetivo mapear as
diferentes camadas geológicas em subsuperfície, visando identificar a espessura
dos sedimentos. Desta forma, foi possível definir em que locais a dragagem
poderá ser realizada por sucção e recalque. A análise dos dados sísmicos revelou
regiões caracterizadas em sua maior parte por um fundo arenoso e pela
ocorrência de superfícies rígidas que limitam a penetração do sinal sísmico.
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A partir da interpretação dos refletores sísmicos e dos dados de Jet probe foi
gerado um mapa de isópacas, que mostra áreas de maior espessura de
sedimentos localizadas na região NE, conforme mostra a Figura 2-20, onde a
ocorrência de um substrato mais rígido é observada apenas pontualmente ou
recoberta por camadas sedimentares de cerca de 1,00m de espessura.

Figura 2-20: Mapa de Isópacas com pontos de amostragem.

Os dados geofísicos integrados às amostragens diretas do fundo marinho
revelaram a pequena espessura de sedimentos da região. A geologia local é
muito condicionada pela ocorrência de afloramentos da Formação Barreiras,
principalmente por sedimentos laterizados que formam um substrato rígido,
formando irregularidades que propiciam o crescimento de algas calcáreas e
corais. A área de projeto é geologicamente caracterizada por bancos de algas
calcáreas que crescem por sobre um substrato de laterita. Ao redor destes
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afloramentos encontram-se areias bioclásticas médias a grossas, com espessura
em torno de 1,00m.
A análise dos levantamentos batimétricos e sísmicos revelaram que a dragagem
por sucção e recalque está limitada a pequenas áreas e o processo de dragagem
a ser empregado deverá utilizar, majoritariamente, retroescavadeiras montadas
sobre flutuantes. Este método de dragagem está sendo utilizado atualmente em
Barra do Riacho, na Portocel, para as obras do futuro Píer de GLP, de
propriedade da Petrobras. O equipamento de dragagem usado atualmente em
Barra do Riacho é mostrado na Figura 2-21 abaixo.

Figura 2-21: Equipamento de dragagem usado atualmente em Barra do
Riacho, em Portocel.

As áreas nas quais serão realizadas as obras de dragagem são a área sul e a
área norte do ancoradouro.
A área sul do ancoradouro será dragada até a cota -9,00m, sendo destinada
basicamente à atracação de plataformas tipo FPSOs, equivalentes a navios
cargueiros da ordem de 300.000 DWT. A região dragada até a cota -9,00m
comporta embarcações desta capacidade, desde que estejam apenas lastradas.
Neste caso, o volume dragado será da ordem de 1.220.000 m3.
A área norte, por sua vez, será dragada até a cota -13,00m, profundidade
necessária para a manobra de plataformas com motores submersos. Esta área se
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divide em duas sub-áreas, sendo a primeira destinada ao Canal de Acesso, com
largura de 160m e a segunda destinada à bacia de evolução, com raio de
aproximadamente 220m. O volume de dragagem na área norte será equivalente a
2.395.000 m3.
No total, somando-se os volumes de dragagem da área sul e norte do
ancoaradouro,

têm-se,

aproximadamente,

3.615.000

m 3.

Este

material

proveniente da dragagem será levado por batelões aos locais de descarte
previstos, ou seja, às áreas de bota-fora licenciadas pelo IEMA, conforme item
2.2.19 Indicação dos locais de bota-fora para o material dragado.

2.2.21

Obras de demolição / derrocagem

Para instalação do EJA, não estão previstas obras de demolição, uma vez que a
área atualmente é ocupada por áreas naturais e, na maior parte, plantios de
eucalipto. Sendo assim, será abordado neste item as obras de derrocagem.

2.2.21.1

Derrocagem nas obras de dragagem

Em princípio não estão previstas operações de derrocagem quando da execução
da dragagem.
O equipamento a ser utilizado na dragagem é basicamente uma escavadeira
estacionada sobre um flutuante, como se vê na Figura 2-21. Este equipamento
vem sendo usado atualmente nas obras do Píer de GLP em Barra do Riacho, um
quilometro ao norte do Estaleiro.

2.2.21.2

Derrocagem na construção do Dique Seco
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O Dique Seco terá as dimensões 120 x 520m em planta, estando a laje do fundo
no nível -11,00m, aproximadamente. O nível do terreno natural varia do nível 2,50m junto à costa até + 15,00 na extremidade oposta. Portanto, haverá
escavação variável de 8,5m a 26m de uma extremidade à outra do dique seco. A
parte do dique seco mais próxima ao mar precisará ser executada em área
aterrada além da linha natural da costa, enquanto a parte extrema superior
precisará ser cortada.
Para escavar o terreno existente e chegar à cota de assentamento da laje de
fundo do dique seco, será utilizado o próprio equipamento previsto para dragagem
do canal de acesso, da bacia de evolução e dos berços de atracação. Este
equipamento escavará o terreno existente a partir da extremidade inferior, junto à
costa, em direção à extremidade superior, terra adentro.
Estando vedada a entrada das águas do mar pela ensecadeira, a água do interior
da cava aberta será esgotada por intermédio de um sistema de bombas de
sucção e recalque. Após esgotamento, será possível ver a aparência do corte
executado pela escavadeira nas superfícies do fundo e das paredes.
Provavelmente será preciso dar um acabamento final ao corte bruto vertical,
aproximando-o a uma superfície aproximadamente vertical ou com uma pequena
inclinação. Pode ser necessário utilizar explosivos para se conseguir esta forma
próxima à vertical das paredes. Uma segunda alternativa para isto seria o uso de
marteletes em posição praticamente horizontal, operação muito cansativa e
demorada, cujo impacto ao meio ambiente não seria muito diferente comparado
ao uso de explosivos no processo de derrocagem.
Em resumo, para obter uma superfície vertical ou ligeiramente inclinada das
paredes, poderá ser necessária a derrocagem da rocha na região das futuras
paredes. Furos alinhados seriam executados ao longo de uma reta e preenchidos
com maços de explosivos, que seriam detonados. Este método é apenas uma
forma de executar a derrocagem. Outros métodos mais adequados a esta
finalidade poderão ser usados, assim como o local da derrocagem propriamente
dita.
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Obras de drenagem

2.2.22.1

Áreas do estaleiro a serem drenadas

As áreas do estaleiro a serem drenadas podem ser divididas nas seguintes
partes:


Drenagem das áreas adjacentes às vias permanentes



Drenagem dos pátios de montagem de blocos e módulos.



Drenagem do pátio de estocagem de chapas e perfis metálicos.



Drenagem das águas pluviais acumuladas no fundo do dique seco durante
a montagem de navios e plataformas.



Drenagem pluvial das coberturas das edificações.



Drenagem das regiões alagadas.



Drenagem de outras áreas.

Esta divisão se faz necessária, como se justifica a seguir:

2.2.22.1.1

Áreas adjacentes às vias permanentes

As áreas adjacentes às vias permanentes são aquelas situadas na crista e no pé
de taludes. Essa drenagem não necessita de tratamento antes de ser lançada em
algum corpo receptor natural, neste caso o mar.
Nestas áreas, a drenagem das águas pluviais será em canaleta aberta tipo meia
cana, de concreto armado ou em alvenaria revestida de argamassa, a não ser em
travessias de ruas ou quando o uso de tubulação e/ou galeria se fizer
absolutamente necessário.
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Drenagem dos pátios de montagem de blocos e módulos

Nos pátios de montagem ao ar livre, como por exemplo, nas áreas contíguas ao
dique seco, inclusive na Plataforma Oeste situada na parte mais elevada do dique
seco, são previstos os seguintes serviços:


Serviços de solda.



Jateamento com granalha (ocasional).



Retoques na pintura de fundo em estruturas metálicas (também ocasional).

Estas áreas podem ser vistas no desenho de arranjo geral (fase 4) e já foram
dotadas de um pequeno caimento, que permite a drenagem das águas pluviais ou
águas de limpeza eventual para canaletas periféricas.
Embora o volume a tratar seja pequeno, pois as áreas de montagem se destinam
à junção mecânica de uma ou mais partes constituintes dos navios ou plataformas
em construção no dique seco, ainda assim precisa ser considerado.
Óleos e solventes também foram considerados nestas áreas de montagem,
porém em volumes desprezíveis, pois os serviços de jateamento e pintura de
fundo são ocasionais.
Em resumo, nestas áreas, as águas pluviais e de eventuais limpezas com jatos de
água de alta pressão, ou saponáceos biodegradáveis, deverão ser bombeadas
por meio de tubulações fechadas à ETAR (estação de tratamento de águas
residuais) para tratamento antes de serem destinadas ao corpo receptor final,
neste caso, o mar. Estas águas não podem ser encaminhadas à ETAR por
canaletas a céu aberto porque outras contribuições limpas aumentariam sem
necessidade a quantidade de líquido contaminado a tratar.
Antes de serem lançadas ao mar, as águas provenientes dos pátios de montagem
a céu aberto deverão ainda passar por um gradeamento grosseiro, por um
decantador ou bacia de sedimentação e finalmente por um separador de água e
óleo, embora este último seja apenas utilizado como um polimento final.
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Drenagem do pátio de estocagem de chapas e perfis metálicos

O pátio de estocagem de chapas e perfis metálicos é a céu aberto e, portanto
sujeito a chuvas. As chapas ao chegarem do fornecedor já devem vir com
tratamento, de forma que toda água pluvial que venha a lavar a camada
superficial da chapa não esteja sujeita a qualquer tipo de contaminação referente
ao processo de oxidação da mesma. Essas águas serão coletadas por canaletas
e podem ser descartadas no mar.

2.2.22.1.4

Drenagem das regiões alagadas

As obras do Estaleiro, em terra e na orla marítima, serão realizadas de forma a
preservar aproximadamente 11 hectares de área litorânea, considerada área de
preservação ambiental. Esta área se situa em cota próxima ao nível médio do
mar, sendo por isto chamada “área de restinga”. Outras áreas a preservar são:


Áreas alagadas situadas ao sul do terreno, próximas ao ponto de
coordenadas S=7.802.571,960 e W=386.783,095.

As áreas alagadas situadas ao sul do terreno não serão drenadas, conforme
indicadas na Figura 2-22. Estas águas foram consideradas como a drenagem
natural de parte das águas da bacia hidrográfica a oeste da rodovia ES-010 e
podem ou não aumentar de volume dependendo da estação seca ou chuvosa.
Não foi observado nenhum corredor ecológico superficial entre as áreas
alagadiças situadas ao sul do terreno do Estaleiro e a área de restinga. Caso haja
ligação subterrânea entre as áreas mencionadas, esta estará preservada, pois
não há previsão de ocupação deste espaço por parte do Estaleiro, como mostra a
Figura 2-23.
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Áreas alagadas situadas ao norte do terreno, próximas ao ponto de
coordenadas S=7.804.051,142 e W=387.326,289 (A=P01).

Estas águas foram também consideradas como drenagem natural de parte das
águas da bacia hidrográfica a oeste de ES-10, e podem ou não aumentar de
volume dependendo da estação seca ou chuvosa.
Parte da área alagada será aterrada e parte deixada sem alterações importantes.
Para permitir o aterro de parte da área alagada, as águas que hoje passam por
uma tubulação de diâmetro 1,50m sob a rodovia ES-010 serão conduzidas ao mar
por um canal a céu aberto. Na região em que o canal passa sob a via permanente
está prevista a construção de um bueiro celular duplo ou triplo.
Os terrenos alagados na parte norte do terreno do Estaleiro (Figura 2-24) servirão
apenas como reservatório pulmão das águas provenientes da bacia hidrográfica a
oeste da rodovia ES-010, e suas águas não serão aproveitadas no Estaleiro. O
excesso das águas nos períodos chuvosos será descartado através do canal
situado na divisa entre os terrenos do Estaleiro e da Aracruz Celulose diretamente
no mar, evitando, assim, qualquer alagamento do terreno do estaleiro.
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Figura 2-22: Áreas alagadas situadas ao sul do terreno e que não serão
drenadas.
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Figura 2-23: Posição relativa das áreas ocupadas pelo Estaleiro, das áreas
alagadiças e das áreas de restinga na parte sul do terreno.
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RODOVIA ES-010 SENTIDO BARRA DO RIACHO

A= P01

Figura 2-24: Áreas alagadas situadas ao norte do terreno (serão
parcialmente drenadas).

2.2.22.1.4.1

Descrição das obras de retificação dos córregos da região que
sofrerão interferência das obras de instalação

Não há propriamente retificação de córregos a executar. Na verdade, as duas
áreas alagadiças representam hoje reservatórios naturais cujo nível de água é
variável e dependente da estação seca ou chuvosa. As áreas alagadiças ao norte
e sul do terreno terão tratamento distinto quanto à drenagem.
As áreas alagadiças no trecho Sul não serão drenadas superficialmente, ou seja,
permanecerão inalteradas. Também não foi constatado nenhum corredor
ecológico interligando estas áreas as áreas de restinga. Se existirem ligações
subterrâneas, estas serão preservadas, pois a provável interligação estaria em
áreas não aproveitadas do Estaleiro.
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no

trecho

Norte

serão

parcialmente

aterradas,

permanecendo inalterado o restante. Parte das águas que hoje alimentam esta
área, será canalizada a partir de um bueiro existente de diâmetro 1500 mm,
situado sob a rodovia ES-010 e conduzidas ao mar, conforme mostrado na Figura
2-24.

2.2.22.1.5

Drenagem das águas pluviais acumuladas no fundo do dique seco
durante a montagem de navios e plataformas

As águas pluviais entrarão em contato com estruturas metálicas oxidadas, restos
de tinta e solventes, com pequenas quantidades de águas oleosas, bem como
com água do mar e produtos de limpeza utilizados na limpeza do fundo do dique
antes de seu enchimento que antecede a saída do navio ou plataforma. As águas
de chuva e as águas de limpeza do fundo do dique que se acumulam no fundo
passarão por um gradeamento grosseiro antes de serem bombeadas para uma
caixa de inspeção, de onde serão encaminhadas à ETAR localizada junto do
dique seco.
O volume a ser tratado, resultante das águas pluviais contaminadas e das águas
de limpeza foi avaliado em aproximadamente 1% do volume do dique seco. A
vazão para dimensionamento da ETAR será calculada em função da capacidade
de esgotamento da bomba, assim como da capacidade de um tanque pulmão
localizado antes da ETAR, de modo que o conjunto tanque-pulmão - ETAR
funcione continuamente.
Em resumo, para a drenagem das águas contaminadas do fundo do dique será
previsto um gradeamento, onde os resíduos sólidos serão retidos, uma caixa de
sedimentação ou decantação, e um separador de água e óleo. Um tanque-pulmão
antes da caixa de sedimentação ou decantador também deve ser considerado.
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Drenagem pluvial das coberturas das edificações

As águas pluviais recolhidas das coberturas das edificações serão conduzidas a
um reservatório tipo tanque para posterior aproveitamento como água industrial.
Nesta etapa do projeto, basta mencionar que as águas pluviais das coberturas
serão aproveitadas, reservando-se a água fornecida pela Concessionária como
água potável.
A água industrial tem como função abastecer as necessidades operacionais do
empreendimento, de uso menos nobre, tais como água para limpeza, rega de
jardim, jateamento em geral, abastecimento das oficinas, cabines de pintura, teste
hidrostático, etc.

2.2.22.1.7

Outras áreas

Outras áreas consideradas contaminadas e que, no momento, não estão sendo
contempladas deverão ser drenadas através de sistema fechado de tubulações,
caixas e outros dispositivos, e levadas à estação de tratamento de águas
residuais (ETAR).

2.2.22.2

2.2.22.2.1


Áreas e vazões a serem drenados e/ou tratadas

Drenagem das áreas adjacentes às vias permanentes

Estas áreas são consideradas não contaminadas e, portanto não precisam
ser computadas.
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Drenagem dos pátios de montagem de blocos e módulos

Áreas de montagem de blocos na área adjacente ao dique seco e área em
frente da reserva, direção Sul: 202.555,00m² para um índice pluviométrico
médio de 106mm/mês;



Áreas de montagem de blocos na área adjacente ao dique seco, direção
Norte: 43.195,00m² para um índice pluviométrico médio de 106mm/mês;



Plataforma de montagem de blocos na área adjacente ao dique seco,
direção Oeste, ou seja, na cabeceira do dique seco: 37.460,00m² para um
índice pluviométrico médio de 106mm/mês.

2.2.22.2.3


27.325,00m² para um índice pluviométrico médio de 106mm/mês.

2.2.22.2.4


Drenagem do pátio de estocagem de chapas e perfis metálicos

Drenagem pluvial das coberturas das edificações

90.550,00m2 para um índice pluviométrico médio de 106mm/mês.

2.2.22.2.5

Drenagem de outras áreas

O

prevê,

projeto

sempre

que

possível,

o

escoamento

do

efluente

preferencialmente por gravidade, em direção ao corpo receptor (pluvial limpo). O
efluente do sistema contaminado irá por gravidade e/ou bombeado por estação
elevatória para a estação de tratamento.
Na drenagem de rua serão empregadas bocas de lobo ou meio-fio interrompido.
Deverá ser evitado o acúmulo de águas que provoquem erosões e
desmoronamentos no terreno, assim como deve ser implantada a proteção de
taludes contra os efeitos da erosão causada pelas águas pluviais.
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As caixas coletoras em alvenaria, quando forem executadas em terrenos
arenosos, devem ser impermeabilizadas para evitar contaminações e/ou
desmoronamento por percolação.
Toda drenagem contaminada deverá ser direcionada para a ETAR - Estação de
Tratamento de Água Residual, por meio de tubos de material adequado,
dependendo do tipo de efluente.

2.2.22.3

Drenagem pluvial e dispositivos

A drenagem pluvial abrange desde canaletas de pés e cristas de taludes, bueiros,
caixas de ralos até a tubulação de interligação do último poço de visita com caixas
de passagem e descidas d’água.
Segue descrição dos dispositivos que poderão ser utilizados no projeto executivo
de drenagem. A Projetista poderá fazer uso de outros dispositivos que melhor se
adaptem ao local, deste que atendam às normas da ABNT pertinentes.

2.2.22.3.1

Sarjetas

As sarjetas deverão ser construídas junto às plataformas ou arruamentos, para
conduzir as águas que escoam dos taludes, vias de acesso e plataformas a um
local onde possam desaguar, evitando-se empoçamentos ou erosões que
venham a impactar o meio ambiente, danificar as obras já realizadas, ou por em
risco o trânsito de pedestres ou veículos.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
190

2.2.22.3.2

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Valeta de pé de aterro

As valetas de proteção de pé de aterro deverão ser implantadas no terreno
natural, próximas ao pé do talude de aterro, para coletar e conduzir as águas
superficiais coletadas na pista ou plataforma a um ponto de descarga adequado
antes que atinjam e comprometam a estabilidade do terrapleno.

2.2.22.3.3

Valeta de crista de corte

As valetas de crista de corte deverão ser implantadas no terreno natural, próximas
à crista do talude de corte, para interceptar o deflúvio proveniente da encosta
antes que ele atinja o talude do corte. Deverão ser tomados todos os cuidados
para evitar empoçamento em qualquer ponto da valeta. Cuidados especiais
merecem os locais de descarga das águas provenientes das valetas a fim de se
evitar a erosão do terreno natural.

2.2.22.3.4

Saídas e descidas d’água

As saídas e descidas são dispositivos destinados a retirar das plataformas e
arruamento as águas coletadas pelas sarjetas, valetas e canaletas, conduzindoas a um local seguro que não comprometa a estabilidade dos taludes e
plataformas, com o mínimo de impacto ambiental.

2.2.22.3.5

Soleiras de dispersão

As soleiras de dispersão são dispositivos de amortecimento usados nas saídas
dos bueiros, após a ala, ou saídas d’água, para evitar que a velocidade excessiva
das águas coletadas pelos dispositivos provoque a erosão a jusante dos mesmos.
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Caixas coletoras

As caixas coletoras consistem em tomadas de água verticais para coleta e
distribuição das águas provenientes da sarjeta, canaletas, descidas d’água ou
valetas, coletadas no arruamento ou plataformas. Poderão também servir como
ponto de ligação entre caixas de passagem, mudanças de direção, declividade ou
diâmetro das tubulações das redes de drenagem ou bueiros.

2.2.22.3.7

Bueiros

Este item se aplica aos bueiros em tubos de concreto, destinados à conduzir as
águas dos talvegues, de deságüe das sarjetas, valetas ou canaletas, saídas ou
descidas d’águas ou caixas coletoras sob o arruamento ou plataformas. Os tubos
serão pré-moldados em concreto, tipo ponta e bolsa e deverão obedecer as
prescrições exigidas da ABNT.

2.2.22.3.8

Berço

Os berços são estruturas feitas em concreto simples, armado, ou de areia,
conforme o projeto executivo, construídos para proteger as tubulações que serão
assentadas sobre eles.
Após a escavação e o apiloamento do fundo das valas serão executados os
berços em concreto simples, armado ou de areia, conforme seção tipo e dados
constantes no projeto executivo.
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Bocas e alas para bueiros

As bocas e as alas são dispositivos construídos nas saídas dos bueiros, com a
finalidade de direcionar e conduzir a água coletada pelo mesmo bueiro sem que
haja erosão à jusante ou no corpo do bueiro.
As bocas e as alas serão construídas em concreto armado com fck  30,0MPa,
obedecendo as exigências e prescrições estabelecidas pela “Especificação de
Concreto Armado”, integrante deste projeto, bem como pelas normas da ABNT.
As bocas e alas serão executadas após o assentamento dos tubos de concreto, e
devem apresentar perfeita interligação entre boca e tubo, de forma a evitar o
vazamento das águas coletadas.
O talude de aterro deverá acabar sobre as alas, conforme projeto executivo, e
deverá estar perfeitamente entrosado com as mesmas.

2.2.22.3.10 Canaletas e canais
As canaletas são dispositivos construídos em concreto armado, destinados a
coletar e conduzir as águas superficiais das plataformas e arruamento. As
canaletas deverão ser executadas em concreto armado moldado “in loco”,
atendendo as exigências prescritas pela “Especificação Concreto Armado”,
integrante deste projeto, bem como pelas normas da ABNT.

2.2.22.4

Aspectos ambientais e de segurança

Durante a construção dos dispositivos de drenagem deverão ser preservadas as
condições ambientais e minorados os danos ao ambiente local, sendo
necessários os seguintes procedimentos:
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Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido
das proximidades dos dispositivos;



O material excedente removido será transportado para local pré-definido
em conjunto com a Fiscalização, cuidando-se ainda para que este
material não seja conduzido para os cursos d’água, de modo a não
causar assoreamento;



Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executadas obras
de proteção de modo a não promover a erosão das vertentes ou
assoreamento de cursos d’água;



Durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego
desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de
modo a evitar a sua desfiguração ou degradação;



Além

destas,

deverão

ser

atendidas,

no

que

couberem,

as

recomendações previstas na DNER-ISA 07, referentes à captação,
condução e despejo das águas superficiais ou sub-superficiais.

2.2.23

Obras de escavação

As obras de escavação, executadas na fase de instalação do empreendimento,
correspondem etapas de cortes, remoção de solos moles e execução de cavas e
valas.

2.2.23.1

Cortes

As operações de corte compreendem:


Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até à cota da
terraplanagem;



Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno
natural, em espessuras abaixo da cota da terraplenagem quando se tratar
de solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos
orgânicos, durante a execução dos serviços;
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Carga, transporte, descarga e espalhamento dos materiais escavados
para aterros ou bota-foras, e prévia preparação das praças de depósitos,
quando necessárias;



Retirada das camadas de solos moles, visando o preparo das fundações
de aterro. Esses materiais serão transportados para locais previamente
indicados, de modo que não causem transtorno à obra, em caráter
temporário ou definitivo.

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de
equipamento adequado que possibilite a execução dos serviços sob as condições
especificadas, e em consonância com os elementos técnicos presentes nas notas
de serviço. A escavação será precedida da execução dos serviços de
desmatamento, destocamento e limpeza.
Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais
escavados nos cortes para a confecção das camadas superficiais da plataforma,
será procedido o depósito dos referidos materiais para sua oportuna utilização,
separados por categoria (solo orgânico, de 1ª e de 2ª categoria).
Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, as
massas em excesso que resultariam em bota-foras, poderão ser integradas aos
aterros, constituindo alargamentos das plataformas, bermas ou adoçamento dos
taludes. Esta operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção
do aterro. Com isso, espera-se minimizar os impactos em áreas diversas
daquelas já abrangidas.
As massas excedentes que não puderem ser utilizadas na obra serão destinadas
a bota-foras em locais previamente definidos, e que não venham a obstruir o
sistema de drenagem natural e/ou da obra, bem como os corpos hídricos da
região.
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Remoção de solos moles

A remoção de solos moles, outra atividade considerada como obra de escavação,
define-se como sendo a remoção ou a retirada parcial ou total dos solos
inconsistentes de fundação com auxílio de equipamentos de escavação, exceto
dragas de sucção. Os materiais a serem removidos ou escavados serão sempre
solos argilosos de baixa resistência e compressíveis, limitando-se a profundidade
da escavação à mínima necessária.
A escavação de solos orgânicos moles, para remoção e substituição dos
mesmos, será executada mediante a utilização racional de equipamento
adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições
especificadas e com a produtividade requerida. Neste sentido, serão empregados
retro-escavadeiras e caminhões basculantes, além de bombas d’água para
esgotamento da vala e rebaixamento do nível freático, caso necessário. Os
materiais escavados serão transportados para os locais de bota-fora indicados,
evitando-se a obstrução do sistema de drenagem natural e/ou da obra.

2.2.23.3

Execução de cavas e valas

Também considerada no escopo de obras de escavação, as atividades de
execução de cavas e valas são essenciais para a execução de obras enterradas.
Entretanto, devem-se fixar algumas condições mínimas para a execução de
escavação, escoramento, esgotamento e reaterro de cavas e valas para
execução de obras enterradas.
As escavações para fundações limitar-se-ão a lajes, blocos de fundação e
encontros previstos em projetos ou em locais indicados. A locação e o
acompanhamento dos serviços devem ser efetuados por equipe de topografia e
deverá obedecer aos elementos geométricos constantes no projeto. O
nivelamento será geométrico, e obrigatório o contranivelamento, passando pelos
mesmos pontos. Além disso, a execução dos serviços deve ser protegida e
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sinalizada contra riscos de acidentes, particularmente atendendo ao item 4.3 da
NBR 7678 e NBR 9061.
As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para
montante, a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja viável o seu
esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação.
Antes do início da escavação, deverá ser promovida a limpeza da área, retirando
entulhos, tocos, raízes, etc. A escavação poderá ser feita manual, mecanicamente
ou com uso de explosivos, sempre com o uso de equipamentos adequados.
As escavações ou demolições com emprego de explosivos somente serão
executadas quando houver necessidade de seu emprego. Compreende o
desmonte de rocha todas as operações preliminares, tais como plano de fogo,
perfurações, colocação de explosivos, dispositivos de segurança, etc., e os
serviços de transporte e acomodação do material demolido até 100 m de
distância, ou o carregamento em caminhões.
As cavas e valas, tanto interna como externamente, serão drenadas por meio de
valetas e caimentos adequados, de forma a impedir que as águas superficiais
causem embaraços aos trabalhos da construção. O sistema deverá incluir a
instalação de bombas de lama e poços de água para bombeamento.
Para o esgotamento, devem ser usados equipamentos adequados e tomadas
providências adequadas, objetivando o rebaixamento do lençol d’água e a
execução dos serviços a seco:


No caso de terreno granular, deve ser feito o rebaixamento do lençol
freático, mantendo-se esta condição até a conclusão do reaterro;



No caso de terreno coesivo, o esgotamento pode ser feito por
bombeamento direto da cava de fundação.
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Os taludes das escavações de profundidade superior a 1,5m, quando realizados
na vertical, devem ser escorados com peças de madeira ou perfis metálicos,
assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo.

2.2.23.4

Controle geométrico

O controle geométrico dos cortes e aterros deve ser executado por nivelamento,
visando certificar que o serviço concluído acha-se em consonância com o projeto.
A atividade de controle geométrico deverá ser feita por meio de topografia em
todas as fases de execução do aterro até a sua cota final, sendo permitida uma
variação de mais ou menos 5 cm em relação às cotas especificadas.

2.2.23.5

Aspectos ambientais e de segurança

Durante as escavações deverão ser preservadas as condições ambientais e
minorados os danos ao ambiente local, assim como resguardada a segurança dos
operários, sendo necessários, para tanto, os seguintes procedimentos:


Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido
das proximidades dos dispositivos;



O material excedente removido será transportado para local pré-definido,
cuidando-se ainda para que este material não seja conduzido para os
cursos d’água, de modo a não causar assoreamento;



Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executadas obras de
proteção de modo a não promover a erosão das vertentes ou
assoreamento de cursos d’água;



Os solos deverão ficar expostos às intempéries pelo período de tempo
mais curto possível;



Os efluentes oleosos, gerados nos processos de limpeza, bem como na
manutenção de máquinas e equipamentos deverão ser estocados em área
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coberta e com piso impermeável dotado de canaletas e caixa de
acumulação.
Caso seja realizada a manutenção mecânica no próprio canteiro de obras, deverá
ser instalado Sistema Separador de Água e Óleo (SAO) para tratar os efluentes
gerados por essa atividade.

2.2.24

Obras de fundação

As obras de fundação compreendem a construção de fundações superficiais e
profundas. As fundações superficiais como sapatas (isoladas ou contínuas),
blocos ou radier, são aquelas em que as pressões se transmitem ao solo pela
base, sendo desprezível a parcela correspondente à transmissão pelo atrito
lateral. Este tipo de fundação pode ser adotado quando o tipo de estrutura ou de
equipamento à suportar permitam sua adoção, considerando as características do
solo, como formação geológica, presença de vegetação, inclinação, capacidade
de suporte, recalque admissível, nível do lençol freático, entre outros.
Nos casos de escavações de pequeno porte e pouca complexidade, e que, os
elementos do projeto são suficientes para o acompanhamento da obra, o plano de
escavação pode ser simplificado ou dispensado. O material escavado deve ser
removido das cavas de fundação para bota fora. Entretanto, os materiais
aproveitáveis para reaterro serão colocados em locais próximos das escavações,
sem, contudo, prejudicar a execução e a segurança pessoal e patrimonial da
obra.
A execução de escavações pode exigir a necessidade de serviços e obras
complementares para garantir a estabilidade dos taludes e facilitar os trabalhos.
Estes serviços são compostos de escoramentos, andaimes, esgotamento d’ água
ou outros. Sempre que necessário, as escavações devem ter escoramentos
dimensionados convenientemente, a fim de apresentarem a indispensável
segurança à execução da obra.
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As declividades previstas para os taludes executados devem eliminar quaisquer
possibilidades de acidentes. O fundo das cavas deve ser mantido livre de água.
Para o esgotamento, serão utilizados equipamentos adequados e tomadas
providências adequadas, objetivando o rebaixamento do lençol d’água e a
execução dos serviços a seco:


No caso de terreno granular, deve ser feito o rebaixamento do lençol
freático, mantendo-se esta condição até a conclusão do reaterro;



No caso de terreno coesivo, o esgotamento pode ser feito por
bombeamento direto da cava de fundação.

O reaterro em volta das estruturas ou locais das obras de arte especiais será
executado com o solo removido das escavações, com os solos do corpo do
aterro. As áreas a serem reaterradas devem estar isentas de todo material
estranho, solto e não compactado. As cavas devem ser reaterradas tão logo seja
possível, para evitar que possam provocar problemas na estabilidade da
estrutura.
No caso das fundações profundas, a alternativa mais adequada ao local é a
estaca do tipo “hélice contínua”. A utilização deste tipo de fundação é
recomendada quando os requisitos essenciais são rapidez, ausência de ruído e
de vibrações prejudiciais. A estaca hélice contínua é uma estaca de concreto
armado moldada "in loco", executada por meio de trado contínuo e injeção de
concreto através da haste central do trado simultaneamente à sua retirada do
terreno.
A metodologia de execução das fundações profundas consiste nas etapas de
perfuração, concretagem, e a colocação da armação. A etapa de perfuração
consiste em fazer a hélice penetrar no terreno por meio de torque apropriado para
vencer resistência do mesmo. A haste de perfuração é composta por uma hélice
espiral acoplada a um tubo central, e equipada com dentes na extremidade
inferior que possibilitam a sua penetração no terreno. A metodologia de
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perfuração permite a sua execução em terrenos tanto coesos quanto e arenosos,
na presença ou não do lençol freático e atravessa camadas de solos resistentes
com índices de STP`s acima de 50, dependendo do tipo de equipamento utilizado.
A velocidade de perfuração é de aproximadamente 250m por dia, variável em
função do diâmetro da hélice, da profundidade e da resistência do terreno.
A etapa de concretagem é iniciada assim que é atingida a profundidade desejada
na fundação. Nestas condições, o concreto é bombeado através do tubo central, e
preenche a cavidade deixada pela hélice, a qual é retirada do terreno sem girar,
ou girando lentamente no mesmo sentido da perfuração. O concreto normalmente
utilizado

apresenta

resistência

característica

fck

=

18

Mpa,

sendo

necessariamente bombeável, e composto de areia, pedriscos ou brita 1.O
consumo de cimento é em torno de 350 a 450Kg/m3, sendo facultativa a utilização
de aditivos.
Após etapa de concretagem, inicia-se a fase da colocação da armação, a qual
deve ser executada antes que o concreto inicie seu processo de cura. Para a
devida eficiência da instalação da armação, a mesma deve ser convenientemente
enrijecida e dotada de gabaritos e espaçadores recomendados no projeto. A
armação, em forma de gaiola, é introduzida na estaca por gravidade ou com o
auxílio de um pilão de pequena carga ou vibrador. As estacas submetidas a
esforços de compressão levam uma armação no topo, em geral de 2 a 5,5m de
comprimento.
Para cada estaca devem ser retirados pelo menos 8 corpos-de-prova do concreto
utilizado no fuste para serem rompidos aos pares ao 3º, 7º e 28º dias, ficando um
par como reserva. O ensaio de abatimento (slump test) é obrigatório para cada
caminhão betoneira.
As fundações dos pátios serão diretas ou profundas (estacas), dependendo da
intensidade das cargas solicitantes e da capacidade de suporte do terreno. Pelo
fato de grande parte dos pátios estar em área de corte do terreno, é provável que
nestes locais as fundações dos pátios sejam diretas. No caso da região contígua
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ao dique seco, esta deverá ter fundações profundas (estacas). Na situação mais
favorável em termos econômicos, os pátio a oeste, ao norte e ao sul do dique
seco terão fundações diretas, já a faixa que margeia o sul do dique seco terão
fundações profundas (estacas).

2.2.25

Obras de contenção e enrocamento

As obras de enrocamento consistem na construção do quebramar a ser
construído em frente ao estaleiro, formando uma área abrigada. O arranjo do
quebramar está mostrado na Figura 2-25.
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Figura 2-25: Quebramar para abrigo da área em frente ao Estaleiro.

O quebra-mar tem o objetivo de proteger a área em frente ao Estaleiro contra o
ataque de ondas. A posição, a seleção da elevação da crista do quebra-mar e
respectiva largura dependem basicamente da tolerância à geração de ondas no
interior da área abrigada, provocadas pela passagem das ondas por cima da
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crista. As dimensões da base e elevação da crista serão objeto de estudos em
modelos matemáticos e/ou em modelos reduzidos.
A geologia local é muito condicionada pela ocorrência de afloramentos da
Formação Barreiras, principalmente por sedimentos laterizados que formam um
substrato rígido. A área de projeto é geologicamente caracterizada por bancos de
algas calcárias que crescem por sobre um substrato de laterita. Ao redor destes
afloramentos encontram-se areias bioclásticas médias a grossas, com espessura
em torno de 1,00m.
Em resumo, não haverá remoção de material mole e as pedras do quebra-mar
podem ficar assentadas diretamente no atual solo marinho.
As pedras do quebra-mar deverão ser retiradas de pedreiras locais, transportadas
por caminhões até um pequeno cais temporário e daí por batelões até o local de
despejo. Antes de despejar as pedras do núcleo (tout-venant), serão marcados
os limites do talude da base do quebra-mar (marcação de offsets). A inclinação do
núcleo será a do ângulo de atrito interno do material. As pedras mais pesadas
que constituam a camada do filtro e da couraça ou carapaça serão colocadas por
pinças.
O impacto ambiental relativo ao transporte de pedras das pedreiras para o
quebra-mar será temporário, e se limitará ao tempo necessário para construção
do quebra-mar.

2.2.25.1

Contenção

Neste item considera-se como relevante a contenção do solo pelas paredes do
dique seco.
O dique seco terá dimensões 120 x 520m em planta, estando a laje do fundo no
nível -11,00m aproximadamente. O nível do terreno natural varia do nível -2,50m
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junto à costa até + 15,00m na extremidade oposta. Portanto, haverá escavação
variável de 8,5m a 26m de uma extremidade à outra do dique seco. A parte do
dique seco mais próximo ao mar precisará ser executada em área aterrada além
da linha natural da costa, enquanto a parte extrema superior precisará ser
cortada.
Para escavar o terreno existente e chegar à cota de assentamento da laje de
fundo do dique seco, será utilizado o próprio equipamento previsto para dragagem
do canal de acesso, da bacia de evolução e dos berços de atracação. Este
equipamento escavará o terreno existente a partir da extremidade inferior, junto à
costa, em direção à extremidade superior, terra adentro.

2.2.25.2

Construção do Dique Seco e contenção do solo pelas paredes

O dique seco é composto basicamente pela laje de fundo e paredes. A laje de
fundo será provavelmente estaqueada para resistir às forças de compressão
devidas ao peso dos navios e plataformas, quando em operação, e ao peso da
água quando o dique estiver cheio. Está previsto um sistema de drenagem que
evite o empuxo hidrostático sob a laje de fundo. As paredes do dique deverão ser
grampeadas para resistir à pressão do solo e à pressão lateral provocada pelos
grandes blocos componentes dos navios, a serem construídos nas áreas de
montagem a céu aberto contíguas ao dique, nas posições norte, sul e oeste.
A contenção do solo em volta do dique seco será feita por paredes de concreto
armado grampeadas.

2.2.26

Obras de edificações

Na definição da locação dos prédios considerou-se a otimização dos serviços de
infra-estrutura, sistema de água, energia, comunicação e principalmente
efluentes, além

das soluções de logísticas funcionais de estacionamentos,
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serviços de carga e descarga, depósito ou translado de lixos e resíduos. As
edificações deverão ser localizadas conforme indicado na planta de arranjo geral
definitivo (ANEXO I).
A execução dos serviços será feita de acordo com as técnicas mais modernas,
utilizando-se materiais, ferramentas e equipamentos adequados e deverão
obedecer às prescrições das normas mais recentes emitidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, assim como as normas internas da
Engevix Engenharia S/A.

2.2.26.1

Critérios de locação das edificações no arranjo geral

Prever no projeto para os prédios administrativos e as demais construções, como
por exemplo, os prédios de utilidades, deverão ser locados com o enfoque de
distancias seguras em relação ao meio fio. (pode-se adotar como sugestão 5,00
m como distancia mínima em relação ao meio fio para cada edificação).
O critério utilizado na locação das edificações levou em conta, dentro do possível,
o controle de insolação e ventilação para uma boa renovação de ar.
Quando não for possível orientar uma edificação que satisfaça o parágrafo
anterior, deverão ser criados artifícios que minimizem os efeitos maléficos do sol
(como por exemplo, o uso de brises ou balanços).

2.2.26.2

Partido arquitetônico

O partido arquitetônico a adotar deverá observar a NBR 9050 – Acessibilidade às
edificações, mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. As edificações
deverão ser projetadas com a preocupação de se obter um resultado estético
agradável, preferencialmente com estrutura de concreto desvinculadas dos panos
de alvenaria, de forma a possibilitar futuras modificações ou ampliações.
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De acordo com a função e equipamentos a serem instalados no interior de cada
edificação, segue abaixo em caráter orientativo, os pés-direitos a serem adotados:
a) Edificações Administrativas e Ambulatórios_____________2,80m a 3,00m;
b) Salas de Controle ________________________________2,80m a 3,00m;
c) Sala de Painéis Elétricos ___________________________3,50m a 4,00m;
d) Almoxarifados (suprimento) e depósitos _______________5,00m a 6,00m;
e) Salão de restaurante ou cantina ______________________3,00 a 4,00m;
f) Oficinas ______________________________________acima de 12,00m.

2.2.26.3
2.2.26.3.1

Sistema construtivo
Fundações em concreto armado

Poderão ser rasas e/ou profundas. As fundações profundas poderão ser
executadas com estacas escavadas tipo hélice contínua. As fundações rasas
serão executadas com sapatas e vigas de coroamento, em conformidade com as
Normas Técnicas.
As escavações, para as fundações, serão executadas nas profundidades e
condições definidas no projeto. Os escoramentos de qualquer espécie (contínuo,
descontínuo, estacas prancha, etc.), escoramento tubular e andaimes, em
consonância com o projeto e as condições de segurança exigidas para o local.
A carga, transporte e bota fora do material escavado, ou de empréstimo será feito
por empresas especializadas e devidamente licenciadas em locais também
licenciados

2.2.26.3.2

Superestrutura

Poderá ser em concreto armado e/ou estrutura metálica. Concreto armado para
prédios de apoio de pequeno porte e demais edificações de apoio. Estrutura
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metálica para galpões industriais. Lajes de concreto armado e as coberturas com
sistema de recolhimento de águas pluviais.

2.2.26.3.3

Fechamentos e divisórias

Os fechamentos em alvenarias serão em blocos vazados de concreto de
14x19x39cm ou 19x19x39cm, estruturais ou de vedação. Todas as paredes
receberão revestimentos e seus acabamentos especificados em projeto.
As divisórias serão do tipo wallworks ou similar por permitir fácil remanejamento
inclusive das instalações da rede de dados, voz e energia. Este modelo de
divisória possui rodapés, roda meios e roda tetos aplicáveis também obre
alvenaria o que garante mobilidade nas ampliações, além de ótimo e feito
estético.
Todos os galpões industriais terão fechamentos em telhas metálicas indo ao
encontro do telhado e sobre mureta de blocos vazados de concreto de 14 x 19 x
39 cm ou 19 x 19 x 39 cm com altura e acabamento especificados em projeto.
Entre o fechamento e o telhado deverá ser deixado um vão para ventilação de
aproximadamente 1m em todo o perímetro do galpão.

2.2.26.3.4

Esquadrias

As portas e portões externos deverão ser em aço galvanizado, exceto indicação
contrária. As portas internas deverão ser em madeira, exceto indicação contrária.
As janelas deverão ser em alumínio com acabamento anodizado. As esquadrias
estarão indicadas nos Quadros de Esquadrias nos projetos de arquitetura.
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Tetos

Os tetos serão rebaixados com sistema de forro modular e/ou gesso acartonado,
paginados, conforme cada ambiente. Este tipo de forro, além do aspecto estético,
garante maior conforto acústico, uma vez que reduz a reverberação.
Outro ponto importante refere-se ao ganho na distribuição de ar condicionado,
pois a redução na altura dos ambientes e o próprio material do forro garantem
excelentes índices de conforto térmico e obviamente menor consumo de energia.
O sistema permite ainda fácil acesso para manutenção das instalações, além, é
claro, de ser resistente a fogo.

2.2.26.3.6

Iluminação

O uso otimizado da luz natural em edificações pode, pela substituição da luz
artificial, produzir uma contribuição significativa para a redução do consumo de
energia elétrica, melhoria do conforto visual e bem-estar dos ocupantes, assim
esta deverá sempre que possível, estar presente nos projetos das edificações.
A iluminação artificial, quando necessária, deverá ser projetada para atender ao
grau de iluminamento adequado ao tipo de atividade de cada ambiente. Na área
de escritórios (deverá haver rigoroso controle de ofuscamento).

2.2.26.3.7

Telhados e calhas

Sobre a laje de cobertura da edificação deverá ser executado um telhado em
telhas metálicas, estruturado em perfis metálicos, direcionada para calha
impermeabilizada, quando esta for de concreto e descidas em tubos desaguando
em caixas de areia.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
208

2.2.26.3.8

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Tratamentos

As áreas molhadas (sanitários e copas), lajes descobertas e

áreas com

possibilidade de infiltração de líquidos prejudiciais ao terreno deverão receber
tratamento impermeabilizante além destes últimos serem providos de canaletas
ligadas ao sistema de tratamento adequado.
2.2.26.3.9

Pintura

Os serviços de pintura deverão ser executados conforme especificações de
projeto com uso de tintas solúveis em água, seguindo as Norma Técnica ABNT.

2.2.26.3.10 Instalações hidro-sanitárias
Deverão ser executadas conforme projeto específico que serão elaborados dentro
das Normas Técnicas ABNT, com especial atenção para a NBR 9050.

2.2.26.3.11 Ar condicionado e exaustão
Projetos e equipamentos de ar condicionado e exaustão projetados para atender
ao conforto ambiental e dentro das Normas Técnicas ABNT.

2.2.26.3.12 Instalações elétricas e descargas atmosféricas
O projeto de Instalação elétrica e descarga atmosférica deverão seguir todas as
Normas pertinentes da ABNT, assim como as da Engevix, deverão prever
aterramento, inclusive dos equipamentos, quadros elétricos e demais locais
internos nas edificações.
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O projeto do sistema de iluminação das áreas externas atenderá além das
Normas Técnicas ABNT a outras cabíveis às recomendações do meio ambiente
para a área do empreendimento.

2.2.26.3.13 Rede de dados e voz
Rede de dados e voz está previsto em toda área do empreendimento.

2.2.26.3.14 Combate a incêndio, sistema de alarme, sinalização de emergência
e rota de fuga;
Combate a incêndio, sistema de alarme, sinalização de emergência e rota de fuga
das áreas internas das edificações de acordo com projeto específico que deverá
atender as Normas Técnicas ABNT e outras cabíveis.

2.2.26.3.15 Segurança
As divisas do terreno serão delimitadas por muros ou cercas.

2.2.26.3.16 Sinalização
Prever no projeto específico de sinalização horizontal e vertical, sinalização de
emergência e de comunicação visual nas vias permanentes.

2.2.26.3.17 Tratamento paisagístico
O tratamento paisagístico deverá valorizar e potencializar o uso das áreas
externas, tirando partido da vegetação existente dando preferência ao uso de
espécies nativas e regionais.
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Relação das edificações de apoio à área industrial

Todas as áreas mencionadas são aproximadas e poderão, na época do projeto
ser acrescidas ou diminuídas, conforme as necessidades e contarão com um
quadro total de 500 funcionários locados nos prédios abaixo relacionados, com
exceção do prédio do Cliente, que terá seu quadro próprio de funcionários.
No projeto dos prédios administrativos deverá ser dado o enfoque de distancias
seguras em relação ao meio fio, fixando uma distancia mínima em relação ao
meio fio para cada edificação.
As calçadas terão rampas para portadores de necessidades especiais, sendo
estas definidas no projeto de Urbanização ou no projeto do prédio em questão.
Todos os prédios deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de
modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com
rapidez e segurança, em caso de emergência e atender as demais disposições da
NR-23.
O uso otimizado da luz natural em edificações pode, pela substituição da luz
artificial, produzir uma contribuição significativa para a redução do consumo de
energia elétrica, melhoria do conforto visual e bem-estar dos ocupantes, assim
esta deverá sempre que possível, estar presente nos projetos das edificações.
Segue abaixo a lista destas edificações com sua identificação na planta do arranjo
geral (ANEXO I) entre parênteses.

2.2.26.4.1.1

Guarita e balança (1)

Prédio de um pavimento, com área aproximada de 408m², provido de controles
distintos de entrada e saída para automóveis e caminhões, balança, catracas
para controle de entrada e saída de funcionários e visitantes, e áreas para os
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compartimentos: recepção, sala de espera e controle, copa, sanitário feminino e
masculino, para funcionários, visitantes e pessoas com necessidades especiais.

2.2.26.4.1.2

Ambulatório (2)

Prédio locado ao norte do terreno, próxima à guarita com acesso direto para
ambulância. Com área estimada em 768m², divididas em: abrigo coberto para (2)
duas ambulâncias,

recepção, sala de curativos, salas de médicos, salas de

repouso, farmácia, expurgo e depósito de lixo, copa, depósito de materiais de
limpeza, vestiário e sanitário feminino e masculino para atendentes e pessoal de
limpeza, sanitário feminino e masculino para usuários e pessoas com
necessidades especiais.
Foi estimada área para médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem do
SESSTP- serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador
Portuário.

2.2.26.4.1.3

Edifício administrativo (3)

Prédio com área total de 4.000m², distribuída em quatro (4) andares mais terraço
com área coberta e descoberta, estruturas em concreto armado, provido de
elevador capacitado para atender

pessoas com necessidades especiais e

escadas em concreto armado com corrimão em ambos os lados, dividido em:
setor técnico, setor administrativo, setores de apoio, gerencias, diretorias, salas
de reuniões, recepção/espera, copa, depósitos, vestiário e sanitário feminino e
masculino para pessoal de limpeza, sanitário feminino e masculino em geral
inclusive diferenciados para pessoas com necessidades especiais e refeitório.
Este prédio deverá contar reservar área para o pessoal do SESSTP - Serviço
Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário e CPATP –
Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário, para:


salas de treinamento e equipamentos EPI e EPC;
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salas para engenheiros e técnicos de segurança;



representantes titulares do empregador;



representantes titulares do trabalhador.

2.2.26.4.1.4

Edifício do Cliente (4)

Prédio com área total de 150m² junto ao prédio administrativo, composto por salas
da área técnica e administrativa, gerência e diretoria, recepção / espera, sala de
reunião, copa, depósito, vestiário e sanitário feminino e masculino.

2.2.26.4.1.5

Castelo D’água e Reservatórios (5)

O volume estimado de água potável para o empreendimento foi estimado em
1200m³ para o reservatório inferior e para o castelo 200m³ com uma reserva de
incêndio de 10m³. Sobre o reservatório inferior ficará assentada a casa de
bombas.

2.2.26.4.1.6

E.T.E. (6)

Área com aproximadamente 500m² para instalação do sistema de tratamento de
efluentes sanitários.

2.2.26.4.1.7

Vestiários/sanitários (10)

Prédio com área total estimada em 5.720m² dividida em dois pavimentos,
estruturas em concreto armado, cobertura em telha metálica sustentada em
estrutura metálica, dividido em área molhada – área dos chuveiros e área seca,
sendo o vestiário propriamente dito provido de armários individuais e bancos, área
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dos sanitários e depósito de material de limpeza. Deverá ser prevista área de
abrigo contra intempéries e instalação de bebedouros.

2.2.26.4.1.8

Cantina (11)

Prédio com área estimada em 3.150m² dividida em dois pavimentos, estruturas
em concreto armado com previsão de área coberta para dois caminhões de carga
e descarga com acesso direto à área de recebimento, compartimento externo
para garrafas de gás acessível para carga e descarga.
Está prevista área externa coberta e anexa ao prédio com linha de lavatórios e
área para guarda de equipamentos de proteção individual-EPI. As refeições serão
feitas fora das instalações do Estaleiro. Considerar-se-á no projeto a melhor rota
de transporte dos panelões da cozinha até os self service, evitando contato com
os funcionários se servindo para as refeições, além de prateleiras para colocação
de bandejas com altura compatível à altura media dos funcionários.
O prédio será dividido em:


Refeitório – com salão e área de distribuição tirando partido o máximo da
ventilação e iluminação natural, com capacidade para atendimento
simultâneo para no mínimo um terço (1/3) do turno de maior número de
funcionários provido de bebedouros, bancadas de distribuição com cubas
para banho-maria, mesas e bancos;



Uma pequena cozinha provida de fogão, geladeira, bancada com cubas
inox para lavagem dos utensílios e armários para a guarda destes;



Depósitos e área de serviço – deverão ser previstas áreas diferenciadas
para depósito de material de limpeza, depósito de lixo orgânico em
compartimento refrigerado, depósito de lixo comum provido de ponto de
água e canaleta de drenagem de piso, vestiários e sanitários masculinos e
femininos e tanque para lavagem das panelas e para limpeza geral.
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Subestação Principal (12)

Foi reservada uma área de 2.500m² para a subestação propriamente dita que
deverá ser delimitada em todo seu perímetro por tela e ter seu piso em pedra de
brita.
Dentro da área da Subestação foi prevista a construção de uma casa de
manutenção provida de canaletas no piso com ligação externa para passagem de
cabos e sala de baterias.

2.2.26.4.1.10 Central de gases (13)
Área reservada para os gases será de 300m².

2.2.26.4.1.11 Casa de compressor de ar (15)
Casa com uma área prevista de 120m² piso em concreto desempenado provido
de canaleta conectada a uma caixa de coleta ligada a uma caixa separadora de
água/óleo.

2.2.26.4.1.12 Depósito de granalha (16)
Prédio com área estimada em 110 m² com vão de acesso para empilhadeira.

2.2.26.4.1.13 Separador água e óleo (22)
Base em concreto armado para o sistema separador estimada em 70 m².
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2.2.26.4.1.14 Compressor a óleo Diesel (23)
Área coberta estimada em 25 m², provida de canaleta de piso terminando em
uma caixa de coleta ligada ao separador de água e óleo.

2.2.26.4.1.15 Casa de bombas do dique (24)
Casa com área estimada em 275 m², estrutura em concreto armado com topo da
laje de cobertura no nível + 5 m.

2.2.26.4.1.16 Estação de Tratamento de Água Residual – ETAR (25)
Base em concreto armado estimada para o sistema de tratamento de 72 m².

2.2.26.4.1.17 Subestação secundária ( 26)
Prédio com área estimada em 350 m² para guarda de transformador tipo seco,
estrutura em concreto armado com laje sob telhado metálico.

2.2.26.4.1.18 Sanitário feminino e masculino – WC (27)
Prédio com área estimada de 90 m², com áreas distintas para sanitários femininos
e masculinos, área de depósito de material de limpeza e área para abrigo contra
intempéries provida de bebedouros.
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2.2.26.4.1.19 Depósito de resíduos (28)
Depósito com área total estimada em 1800 m², sendo 700 m² de área coberta e
1100m² de área descoberta, estrutura metálica e cobertura em telhas metálicas. A
área coberta

com piso em concreto armado impermeabilizado e provido de

canaletas. A área descoberta terá seu piso em terra compactada protegido com
manta impermeabilizante e guarnecido por canaletas. As canaletas serão
conectadas às caixas coletoras e seus efluentes direcionados ao sistema de
tratamento ou coletados por empresa terceirizada devidamente licenciada para
seu descarte final. Deverá ser previsto acesso e circulação de empilhadeiras.

2.2.26.4.2
2.2.26.4.2.1

Relação das edificações da área industrial
Galpão de estrutura metálica - Almoxarifado (8)

Galpão com área total de aproximadamente 12.225 m², em estruturas metálicas,
com piso em concreto armado, cobertura em telhas metálicas, calhas metálicas
com descidas das águas pluviais desaguando em caixas de areia, área de
recebimento e saída de material controla com acessos para empilhadeiras e
pessoal independentes.

2.2.26.4.2.2

Depósito de tintas, graxas e óleos (9)

Área ora locada dentro do galpão do Almoxarifado, estimada em 216 m², e com
previsão para o futuro ser um galpão independente. Não haverá fracionamento de
material estocado neste prédio, mas seu piso deverá ser provido de canaletas
para contenção de efluentes ocasionados acidentalmente.
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Galpão de caldeiraria - oficinas (14)

Área total aproximada de 59.964,70 m2, distribuída em sete (7) galpões com
estruturas metálicas, piso em concreto armado e bases especiais para
equipamentos que assim as exigirem, cobertura em telhas metálicas, calhas
metálicas com descidas das águas pluviais desaguando em caixas de areia.
Galpões providos de pontes rolantes, pórticos e semi-pórticos com os acessos e
manutenções destes feitos por meio de

escadas metálicas com passarelas

metálicas.

2.2.26.4.2.4

Área de armazenagem descoberta (17)

Área descoberta estimada em total de 36.9250 m2, sendo 27.325 m2 para área de
recebimento e estocagem de chapas e perfis metálicos, com seu piso em terreno
compactado com recobrimento em brita e provida de dois semi pórticos.

2.2.26.4.2.5

Fabricação de acessórios de tubulação (18)

Galpão com área de 6.000 m²,

com estrutura metálica e cobertura em telha

metálica, piso em concreto armado e provido de escada e passarela metálica.

2.2.26.4.2.6

Galpão de usinagem - área de jateamento e pintura (19)

Galpão com área de 8.400 m², com estrutura metálica e cobertura em telha
metálica, piso em concreto armado e provido de escada e passarela metálica.
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Oficina mecânica (20)

Galpão com área de 3.900 m², com estrutura metálica e cobertura em telha
metálica, piso em concreto armado e provido de escada e passarela metálica.

2.2.26.4.2.8

Área de pintura - cabines de pintura (21)

Num total de seis (6) galpões com área de 750 m² cada, estruturas metálicas e
coberturas metálicas. Cada cabine de pintura terá circuito fechado para a área de
jateamento

e seus resíduos captados e condicionados adequadamente para

posterior descarte por empresa especializada e devidamente licenciada. Cada
cabine contará também com uma área de equipamento de ventilação e exaustão.
O projeto de cada cabine será feito de acordo com as normas da ABNT e demais
normas pertinentes ao assunto.

2.2.26.4.2.9

Área de montagem a céu aberto - áreas de armazenamento de
Blocos (29) e Módulos (30)

Áreas úteis descobertas de aproximadamente 192.628 m² em piso de pedras
justapostas provido de canaleta para coleta das águas pluviais.

2.2.27

Medidas de segurança e prevenção de acidentes

Neste item serão descritos os procedimentos cujos objetivos são a preservação
da saúde e integridade do trabalhador, através da antecipação, avaliação e
controle dos riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em vista a proteção ao Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Leva-se em conta os Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Além desses
agentes, destacamos também, os Riscos Ergonômicos e os Riscos Mecânicos.
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Durante a fase inicial da instalação do empreendimento, deverão ser
desenvolvidos os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO).
O PPRA deverá estar à frente para servir de subsídio ao Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO.

2.2.27.1

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

As ações contidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA,
deverão ser desenvolvidas pelos responsáveis da empresa e/ou pelos
responsáveis pela instalação do programa (conforme assinaturas do documento
base – programa, integrados às áreas responsáveis, abrangendo todas as
determinações descritas no documento base, mantendo como referência o
Cronograma contido no programa).
Todos os colaboradores deverão ser treinados quanto ao conteúdo do PPRA e
deverão ter conhecimento das ações do mesmo. Os responsáveis pela instalação
do programa serão também responsáveis pela programação dos treinamentos
referentes ao mesmo.
Conforme contexto da portaria 3214/78 em sua norma regulamentadora – NR-9,
são considerados riscos ambientais:
-

Agentes Físicos;

-

Agentes Químicos;

-

Agentes Biológicos.

Complementados pelos:
-

Risco de Acidente, e

-

Risco Ergonômico;
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Existentes nos ambientes de Trabalho, que em função de sua natureza, tempo de
exposição, intensidade ou concentração, podem causar danos à saúde do
colaborador.
a) Agentes Físicos
São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas
extremas, radiações ionizantes e não-ionizantes, bem como infra-som e o ultrasom.
b) Agentes Químicos
São os compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias
respiratórias (poeiras, fumos, névoas, gases ou vapores), ou que pela natureza
da atividade de exposição possam ter contato ou ainda serem absorvidos pelo
organismo através da pele ou ingestão.
c) Agentes Biológicos
São considerados as bactérias, fungos, vírus, protozoários, entre outros,
d) Risco de Acidente
São diversos fatores com potencial de causar acidentes, por exemplo:
probabilidade de incêndio, explosão, piso escorregadio, armazenamento
inadequado, arranjo físico e ferramentas inadequados, máquinas, animais
peçonhentos, entre outros.
e) Risco Ergonômico
Levantamento e transporte de materiais sem meios auxiliares corretos, postura
inadequada, sobrecarga, mobiliários ergonomicamente inadequados, entre
outros.
O PPRA deverá contemplar as seguintes etapas:
a) antecipação e reconhecimento dos riscos por atividade e ambiente;
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
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c) avaliação dos riscos e da exposição dos colaboradores por atividade e
ambiente;
d) parâmetros para instalação de medidas de controle e avaliação de sua
eficácia;
e) parâmetros para monitoramento da exposição aos riscos;
f) recomendações para registro e divulgação dos dados.
No Documento base do Programa deverão estar devidamente contemplados
todos os itens abaixo descritos:
a) Objetivo;
b) Legislação e Normas Aplicáveis;
c) Definições;
d) Condições Locais do Ambiente: Razão social, CNPJ, Nº de empregados,
CNAE, Grau de risco da empresa, Grau de risco da atividade,
Acompanhante e Responsável pelas informações locais;
e) Descrição do Ambiente;
f) Desenvolvimento: Análise das instalações, dos métodos ou processos de
trabalho, reconhecimento dos riscos ambientais, determinação das
possíveis fontes geradoras e das possíveis trajetórias / meios de
propagação;
g) Avaliação dos Riscos e da Exposição dos Trabalhadores: Identificação das
funções e número de trabalhadores expostos – para definir a exposição ao
Risco deve-se utilizar a Tabela 2-24 para Classificar a Exposição ao Risco,
conforme tabela abaixo, caracterização das atividades e do tipo de
exposição, descrição dos riscos existentes por ambiente e por atividade,
indicativos de possíveis comprometimentos à saúde, medidas de controle
existentes

e

avaliação

quantitativa

–

Devem

ser

avaliados

quantitativamente no mínimo o ruído, a iluminância e o conforto térmico do
ambiente (Iluminância, utilizando a NBR 5413 - Iluminância de interiores da
ABNT, o Ruído e o Conforto Térmico, utilizando a NR15, obrigatoriamente);
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Tabela 2-24: classificar a exposição ao risco

PARA A DEFINIÇÃO DO TIPO DE EXPOSIÇÃO, UTILIZAR:
A atividade faz parte da atribuição do cargo e a
Permanente
exposição é diária.
A atividade faz parte da atribuição do cargo e a
Habitual
exposição é intercalada, não sendo freqüente.
A atividade não faz parte da atribuição do cargo e a
Intermitente
exposição é intercalada, não sendo freqüente.
A atividade não faz parte da atribuição do cargo e a
Eventual
exposição é esporádica ou rara.

h) comprometimentos à saúde, medidas de controle existentes e avaliação
quantitativa – Devem ser avaliados quantitativamente no mínimo o ruído, a
iluminância e o conforto térmico do ambiente (Iluminância, utilizando a NBR
5413 - Iluminância de interiores da ABNT, o Ruído e o Conforto Térmico,
utilizando a NR15, obrigatoriamente);
i) Estabelecimento de Prioridades e Metas de Avaliação e Controle:
Prioridades, nível de ação, descrição das medidas e metas de avaliação e
controle, EPI – Equipamentos de Proteção Individual, EPC – Equipamentos
de Proteção Coletiva, Treinamentos;
j) Instalação de Medidas de Controle e Avaliação sua Eficácia;
k) Metodologia;
l) Cronograma;
m) Registro e Divulgação dos Dados;
n) Conclusão e Observações Gerais, e
o) Anexos: no mínimo as cópias dos Certificados de Calibração dos
Equipamentos utilizados nas medições, do Registro Profissional do Técnico
ou Engenheiro responsável pela elaboração do PPRA e das FISPQs
(quando cabíveis).
A FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) contém
informações diversas sobre um determinado produto químico, quanto à proteção,
à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Em alguns países, essa ficha é
chamada de Material Safety Data Sheet - MSDS.
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Para todos os produtos / substâncias químicas identificadas no PPRA deverá
estar anexo a este a FISPQ correspondente.
A norma brasileira NBR 14725, válida desde 28.01.2002, apresenta informações
para a elaboração e o preenchimento de uma FISPQ. Apesar de não definir um
formato fixo, esta norma estabelece que as informações sobre o produto químico
devem ser distribuídas, na FISPQ, por 16 seções determinadas, cuja terminologia,
numeração e seqüência não devem ser alteradas, os itens são:
1) identificação do produto e da empresa;
2) composição e informações sobre os ingredientes;
3) identificação de perigos;
4) medidas de primeiros socorros;
5) medidas de combate a incêndio;
6) medidas de controle para derramamento ou vazamento;
7) manuseio e armazenamento;
8) controle de exposição e proteção individual;
9) propriedades físico-químicas;
10) estabilidade e reatividade;
11) informações toxicológicas;
12) informações ecológicas;
13) considerações sobre tratamento e disposição;
14) informações sobre transporte;
15) regulamentações;
16) outras informações.
A aprovação do PPRA deverá ser feita pelo responsável da empresa para este
fim, conforme assinatura do documento base, mediante análise.
Todos os eventos, avaliação e levantamentos devem ser registrados e
divulgados, devendo ser arquivados por período igual ou maior de 20 anos.
Cabe a empresa:
-

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como
atividade permanente.
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Aos Colaboradores:
-

Colaborar e participar na instalação, interagindo com o profissional durante as
avaliações e visitas técnicas para a elaboração do PPRA;

-

Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do
PPRA;

-

Informar aos Superiores os possíveis riscos que possam implicar no prejuízo
à saúde dos colaboradores e ainda comprometer o meio ambiente.

2.2.27.2

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

Caberá à empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços informar a
empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e
implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo
prestados.
Além de exigência legal, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
configura-se como um compromisso social da empresa que procura atualizar e
aperfeiçoar métodos e técnicas de trabalho, modernizando sua produção e
criando as melhores condições de trabalho, preservando a saúde de seus
colaboradores, prevenindo, rastreando e diagnosticando precocemente possíveis
agravos à saúde relacionados ao trabalho.
Este Procedimento se aplica a todos os escritórios e contratos que envolvam
obras e/ou alocação de pessoal em obras.
Será realizado antes do candidato assumir suas atividades, com a finalidade de
determinar seu grau de aptidão para a função à qual estiver sendo indicado,
constando de diferentes exames, conforme descritos no PCMSO, como
necessários para a função.
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Os exames levarão a um dos três resultados:
-

o candidato será considerado apto para a função;

-

inapto para a função, ou

-

apto com restrições, que devem estar devidamente discriminadas no ASO.

O candidato apto poderá exercer a função existente na área para a qual se
candidatou. Será, automaticamente, incluído no PCMSO. Inicialmente, receberá
treinamento para aquisição de informações e conhecimentos sobre os riscos e
cuidados preventivos de sua área de trabalho, as orientações sobre os riscos
ocupacionais descritos no ASO deverão ser passadas ao colaborador pelo
Médico do Trabalho, durante o exame.
O candidato inapto será dispensado e orientado sobre seus problemas de saúde
ou falta de perfil para as atividades na área / função para a qual se candidatou.
O candidato apto com restrições deverá ser adequadamente orientado pelo
Médico do Trabalho sobre suas restrições para as atividades a serem
desenvolvidas, assim como receber orientações para prevenção do agravamento,
quando cabíveis, devendo informar os responsáveis pela segurança da área onde
o candidato apto com restrições for atuar, para que sejam tomadas as medidas
cabíveis, como treinamentos, orientações, medidas de segurança, etc.
No exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo
abaixo discriminados:
a) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem
o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para
aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser
repetidos:
a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado,
ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou,
ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;
a.2) de acordo com a periodicidade especificada no Anexo n.º 6 da NR 15,
para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas;
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b) para os demais trabalhadores:
b.1) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45
(quarenta e cinco) anos de idade;
b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45
(quarenta e cinco) anos de idade.
c) Resultados e Ações de Saúde
- O

trabalhador

considerado

apto

poderá

exercer

suas

atividades

normalmente.
- Aquele considerado apto com restrição será orientado para serviços
compatíveis até o término de tratamento e gozará do benefício
previdenciário a que fizer jus.
O exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado obrigatoriamente no
primeiro dia da volta ao trabalho do colaborador ausente por período igual ou
superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza
ocupacional ou não, ou parto.
Cabe ao coordenador comunicar imediatamente ao Recursos Humanos quando
do retorno do colaborador.
No exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizado antes
da data da mudança.
Para fins da NR7, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração
de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do
colaborador à risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.
Serão realizados nos colaboradores conforme descritos no PCMSO específico
como necessários para a função, sempre antes do exame clínico, onde deverão
ser analisados os resultados pelo Médico do Trabalho. As interpretações dos
resultados seguirão os parâmetros apontados na NR-7.
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a) Resultados e Ações de Saúde
-

Resultados normais ou dentro dos Limites de Tolerância Biológica continuarão
a exercer, normalmente, as suas atividades.

-

Os resultados anormais ou fora dos Limites de Tolerância Biológica serão
tratados pelo Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO.

-

Outros exames, em qualquer das hipóteses poderão ser solicitados para
complementação do diagnóstico.

Este exame será realizado nos colaboradores que vierem a ser demitidos ou se
demitirem.
Segundo a NR-7, o exame demissional deverá ser realizado até a data da
homologação.
A existência de exame médico anterior, realizado até 90 dias antes do
desligamento, suprirá a necessidade desse exame, valendo o resultado anterior
para a tomada de ações de saúde.
O resultado sendo Apto, nada impede o desligamento.
Se Inapto, o processo de desligamento será suspenso.
As medidas seguintes, conforme o último resultado, serão:
-

Afastar o colaborador da atividade para tratamento;

-

Encaminhar o colaborador para o Benefício Previdenciário ao qual faz jus;

-

Reavaliar todo o processo quando da alta do tratamento.

A cada exame realizado, o Médico expedirá o Atestado de Saúde Ocupacional –
ASO, em duas vias, sendo a primeira arquivada no local de trabalho do
colaborador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obra, à disposição da
fiscalização do Ministério do Trabalho; a 2º via será obrigatoriamente, entregue ao
trabalhador, mediante recibo na 1º via, conforme Portaria 8 de 08/05/96 e uma

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
228

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

cópia da 1ª via deverá ser enviada ao departamento de Recursos Humanos do
EC.
Os dados obtidos nos exame médicos, as conclusões e as ações de saúde
desenvolvidas deverão ser registradas em prontuário clínico individual que ficará
sob responsabilidade do Médico do Trabalho coordenador do PCMSO.
Neste período deverão ser mantidos arquivos próprios nas obras, sendo estes
remetidos ao EC ao término das obras para devido arquivamento definitivo.
Tais registros serão mantidos por um período de 20 anos após o desligamento do
colaborador.
O ASO deverá conter no mínimo:
a) nome completo do colaborador, o número de registro de sua identidade e sua
função;
b) os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na
atividade do colaborador, conforme instruções técnicas expedidas pela
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho-SSST;
c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador,
incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
d) o nome do médico coordenador, com respectivo CRM;
e) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai
exercer, exerce ou exerceu;
f) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato;
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g) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu
número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO constitui-se
num processo dinâmico, mantendo interfaces com o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA ( NR-9 ) e o Programa de Condições e Meio Ambiente
de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT ( NR-18 ). Ambos apresentam
demandas que se constituem em fatores determinantes para proposta de
trabalho, procedimento e condutas essenciais ao PCMSO, que, ao mesmo tempo,
sugere-lhes ações, numa busca coletiva para assegurar a integridade física e a
saúde do trabalhador em condições ótimas de produção qualitativamente
crescente.
Neste sentido, o PCMSO se constitui num programa sujeito a modificações, por
inclusão ou exclusão de ações e procedimentos de saúde que a qualquer
momento poderão surgir, em consequência das alterações do contexto
operacional em que se desenvolve.
A avaliação do PCMSO será, portanto, contínua enriquecida a cada momento
pela colaboração constante dos programas PPRA e PCMAT que poderão
apresentar determinantes que virão alterar sua realidade.
Tais correções visarão, sobretudo, preservar o caráter qualitativo do programa ao
assegurar sua eficácia e eficiência na criação de um ambiente de trabalho
produtivo e saudável, preservando e mantendo a integridade física e a saúde dos
colaboradores.

2.2.27.3

Análise Preliminar de Riscos

O presente documento tem por objetivo a identificação perigos e avaliação de
riscos relacionados com a Fase de Instalação do Estaleiro da Jurong Aracruz.
Ressalta-se que se trata de uma análise inicial, com informações decorrentes de
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plantas em fase de pré-projeto, não tendo como propósito fim ser completa em
suas recomendações, visto que avalia uma condição futura, que deve ser
reavaliada oportunamente.
Observou-se no "Fluxograma para Identificação de Perigos" as principais
atividades que deverão ser desempenhadas durante a fase de instalação do
Estaleiro.

Figura 2-26: Fluxograma para identificação de perigos.

Identificou-se as Fontes de Danos possíveis

para as atividades que serão

desempenhadas e, de acordo com cada Fonte de Dano e atividade, identificou-se
os riscos.
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A partir das informações do Fluxograma montou-se a Planilha de Perigos e
Riscos, procurando relacionar as fontes de danos(perigos) e os riscos
relacionados para cada atividade.
Classificou-se, dentro de uma escala de intensidade (1 até 3) cada item para
avaliação da Significância do Risco (I) que é o produto das três avaliações
Gravidade x Probabilidade x Abrangência.

A Tabela 2-25 apresenta os critérios para avaliação do risco.
Tabela 2-25: Critérios para avaliação.
NÍVEL DO RISCO
I=1-è TRIVIAL

1<I=4 -è TOLERÁVEL

AÇÃO
Não é requerida nenhuma ação, e não é necessário conservar registros
documentados.
Não são requeridos controles adicionais. Devem ser feitas considerações sobre
uma solução de custo mais eficaz ou melhorias que não imponham uma carga de
custos adicionais.É requerido monitoramento para assegurar que os controles são
mantidos.

Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, mas os custos de prevenção
devem ser cuidadosamente medidos e limitados As medidas para redução do
risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido.Quando
4<I<12 -è MODERADO o risco está associado a conseqüências altamente prejudiciais, pode ser
necessária uma avaliação adicional para estabelecer mais precisamente a
probabilidade do dano, como base para determinar a necessidade de melhores
medidas de controle.
12=<I=<18-è
SUBSTANCIAL

I>18 -è INTOLERÁVEL

O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido. Recursos
consideráveis podem ter que ser alocados para reduzir o risco. Se o risco envolve
trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente.
O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido
reduzido. Se não é possível reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, o
trabalho tem que permanecer proibido.

A Matriz da Análise Preliminar de Perigos para a fase de implantação está
apresentada no ANEXO XX.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
232

2.2.28

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Infraestrutura disponível

O terreno do empreendimento, situa-se à margem da Rodovia Estadual ES-010, a
aproximadamente 1,5km do núcleo urbano de Barra do Sahy e a 4km do núcleo
urbano de Barra do Riacho. Ao longo do trecho da rodovia ES-010 que margeia o
empreendimento não há nenhum tipo de equipamento urbano que possa sofrer
interferência significativa com a instalação do Estaleiro Jurong Aracruz. Nas
proximidades da área do estaleiro, há uma distância de aproximadamente 600m,
existe uma rotatória que liga a ES-010 com e ES-003. Além disso, também podese identificar quatro (4) caminhos em terra que cruzam a ES-10 e entram no
terreno do empreendimento. Estes caminhos eram usados para acesso às áreas
de reflorestamento do antigo proprietário.
Considerando-se a atual situação da infraestrutura urbana no entorno do Estaleiro
Jurong Aracruz, para a instalação do mesmo serão construídos acessos ao
empreendimento nos dois sentidos da rodovia ES-010. Tal fato implicará em
interferências nesta rodovia trazendo algum transtorno ao trânsito local. Para
tanto, previu-se a execução de pistas de aceleração e desaceleração com retorno
de ambos os lados da rodovia ES-010, em frente à entrada do empreendimento.
Além disso, juntamente com a construção destes novos acessos, serão também
instalados equipamentos e mobiliários urbanos de apoio ao acesso, como abrigos
para ponto de ônibus dotados de iluminação nos dois lados da via, pavimentação
da via projetada com calçadas para pedestres, sistema de drenagem da pista
projetada, e sinalização horizontal e vertical de todo o trecho projetado. Está
previsto, ainda, a instalação de estacionamento externo, situado dentro dos
limites do terreno, mas fora do muro deste, dotado de área delimitada para motos
e bicicletas, e com capacidade para 42 carros de passeio e 8 a 10 ônibus,.
Ainda como parte da infra-estrutura de suporte à instalação do empreendimento,
as linhas de transmissão de energia elétrica serão solicitadas, por gestões, junto à
Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica da região, a ESCELSA. As
linhas de transmissão deverão ser em 138 kV com o objetivo de atender à
demanda de energia do estaleiro, cuja potência instalada prevista é de 30MVA.
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Inseridos na área do empreendimento, haverá a construção de um ambulatório e
de uma área de lazer. O ambulatório corresponderá a uma edificação um
pavimento com área estimada de 768m², e se destinará a abrigar o Ambulatório e
Equipe do Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador
Portuário (SESSTP). A área ambulatorial contará com abrigo coberto para (2)
duas ambulâncias, recepção, sala de curativos, salas de médicos, salas de
repouso, farmácia, expurgo e depósito de lixo, copa, depósito de materiais de
limpeza, vestiários e sanitário feminino e masculino para atendentes e pessoal de
limpeza, sanitário feminino e masculino para usuários e pessoas com
necessidades especiais.
Serão dois acessos distintos ao ambulatório, um destinado aos que se dirigirem
aos consultórios e também para os funcionários, e outro específico para casos de
emergência. O projeto deverá atender as determinações da RDC 50 e demais
Normas, Decretos e Resoluções pertinentes.
O setor de emergência será projetado de modo a permitir atendimento rápido e
seguro. Desta forma, possuirá área para higienização de pacientes, provido de
chuveiro com desviador e ducha manual com pressão controlada para lavagem
de olhos, sala de esterilização para os utensílios provida de autoclave e demais e
equipamentos de higiene apropriados para o local, como por exemplo, torneira
com fotocélula a fim de evitar contaminação, e bancadas com cubas de aço inox
para manipulação de medicamentos.
Todo esgotamento do setor de emergência deverá ser direcionado para caixas de
separação de materiais químicos específicas para rejeitos de atividades
executadas no local, tal como as atividades laboratoriais. Além disso, setor de
emergência terá comunicação direta com o expurgo.
As instalações elétricas deverão prever sistema de emergência para tomadas e
pontos de luz que representam riscos, tais como tomada de geladeira que contém
vacinas ou medicamentos. Com este objetivo, sistema de energia elétrica de
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emergência apresentará automação de 24h. As instalações fluido-mecânicas
como, oxigênio e ar comprimido podem ser atendidas de forma descentralizada
através de cilindros transportáveis. Os consultórios além das tomadas comuns
serão providos por pontos específicos de dados de voz e negatoscópio, e de
lavatórios. Todas as áreas serão climatizadas.
Por sua vez, a área de lazer será destinada aos funcionários, possibilitando que
os mesmos possam relaxar em suas horas livres e/ou comemorar eventos. Esta
instalação possuirá uma área de aproximadamente 400m², dotada de espaço
para uma quadra polivalente, e de casa de lazer provida de churrasqueira, copa,
área para jogos, mesas e cadeiras, vestiários e sanitário feminino e masculino.

2.2.29

2.2.29.1

Infraestrutura de transporte

Levantamento planimétrico e barimétrico com indicação das
características dos projetos, acessos provisório e definitivo

Os serviços realizados pela UMISAN HIDROGRAFIA E ENGENHARIA LTDA em
fevereiro/2009 tiveram por objetivo reconhecer e mapear toda a área costeira e
marítima da região conhecida como Praia da Água Boa, em Barra do Sahy,
Município de Aracruz, ES, onde o Estaleiro Jurong Aracruz será implantado.
A batimetria foi levantada na escala 1:1000, a partir de linhas de perfilagem
paralelas à linha de praia e espaçadas a cada 10m. Ao todo foram perfilados
223km de extensão, que serviram de base aos levantamentos batimétricos e
sísmicos.

2.2.29.1.1

Levantamento sísmico

O levantamento em questão teve por objetivo mapear as diferentes camadas
geológicas em subsuperfície, visando identificar a espessura de sedimentos.
Desta forma, foi possível definir em que locais a dragagem poderá ser realizada
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por sucção e recalque. A análise dos dados sísmicos revelou regiões
caracterizadas em sua maior parte por um fundo arenoso e pela ocorrência de
superfícies rígidas que limitam a penetração do sinal sísmico.
A partir da interpretação dos refletores sísmicos e dos dados de Jet-Probe foi
gerado um mapa de isópacas (Figura 2-20), que mostra áreas de maior
espessura de sedimentos localizadas na região NE, onde a ocorrência de um
substrato mais rígido é observada apenas pontualmente ou recoberta por
camadas sedimentares de cerca de 1,00m de espessura.
Os dados geofísicos integrados às amostragens diretas do fundo marinho
revelaram a pequena espessura de sedimentos da região. A geologia local é
muito condicionada pela ocorrência de afloramentos da Formação Barreiras,
principalmente por sedimentos laterizados que formam um substrato rígido,
formando irregularidades que propiciam o crescimento de algas calcáreas e
corais. A área de projeto é geologicamente caracterizada por bancos de algas
calcáreas que crescem por sobre um substrato de laterita. Ao redor destes
afloramentos encontram-se areias bioclásticas médias a grossas, com espessura
em torno de 1,00m.
Em resumo, os levantamentos batimétricos e sísmicos revelaram que a dragagem
por sucção e recalque está limitada a pequenas áreas e o processo de dragagem
a ser empregado deverá utilizar, majoritariamente, retroescavadeiras montadas
sobre flutuantes.

2.2.29.1.2

Levantamento topográfico

A topografia local apresenta-se pouco acidentada, conforme observado na Figura
2-27, com cotas variáveis entre 0,00 e + 15,00m. O empreendimento terá sua
maior área implantada no “platô” situado ao redor da cota +13,00m, separado da
linha da praia (cota 0,00) por faixa de vegetação que recobre o talude deste
desnível, área conhecida como “restinga”.
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Figura 2-27: Planta reduzida.

2.2.29.1.3
2.2.29.1.3.1

Acessos
Acesso rodoviário

O acesso rodoviário será feito pela rodovia ES-010, uma das principais artérias
viárias que permite a interligação com os sistemas municipal e federal do Espírito
Santo, e, consequentemente, à cidade de Vitória e aos demais centros
econômicos do país.

2.2.29.1.3.2

Acesso litoral

O trajeto litorâneo até Vitória pela ES-010, desenvolve-se por Santa Cruz, Nova
Almeida, Jacaraípe e Manguinhos, correspondendo a uma distância de cerca de
70 km.
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Acesso interior

A opção rodoviária pelo interior é a rodovia ES-257, que se liga à BR-101 na
cidade de Ibiraçu, após passar pelo município de Aracruz. Por esse trajeto
percorre-se 120 km do estaleiro até Vitória.

2.2.29.1.3.4

Impactos previstos na malha rodoviária

No que tange ao aspecto viário, o empreendimento, certamente impactará a
malha rodoviária da região, tanto durante a fase de instalação quanto na fase de
operação. A abrangência deste impacto será mais marcante na ES-010, por onde
será feito o acesso ao estaleiro. Nas demais rodovias da região (BR-101, ES-124,
ES-257 e ES-261), o eventual aumento do fluxo de veículos provavelmente se
fará sentir em menor intensidade.
O maior impacto é previsto para a fase de construção, uma vez que,
necessariamente, todos os materiais, insumos e equipamentos obrigatoriamente
serão feitos por via rodoviária, inclusive o material constituído do quebra-mar, que
serão extraídas de pedreiras situadas a uma distancia média de transporte de
12km do estaleiro. Este fato acarretará aumento temporário na quantidade de
veículos de grande porte no trecho afetado da rodovia em frente ao estaleiro.
No local de acesso ao empreendimento deverá ser prevista uma alça de acesso,
devidamente sinalizada, visando disciplinar o trânsito que se desenvolve na ES010 juntamente com aquele destinado ao interior da área do estaleiro.
Concluída a fase de instalação, o impacto viário deverá diminuir, uma vez que a
freqüência e porte dos equipamentos em trânsito são muito menores.
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Linhas de transmissão de energia

Está prevista uma Cabine de Medição de Energia Provisória para o Canteiro de
Obras, com área aproximada de 49 m², localizada junto ao limite do terreno entre
as áreas previstas para a Subestação Principal e a Central de Gás.
Esta cabine deverá receber energia vinda da Concessionária Local de Energia –
ESCELSA – em 13,8 kV, e abrigará em seu interior disjuntor 15kV de pequeno
volume de óleo, chaves seccionadoras 15kV, para-raios, transformadores de
potencial e de corrente, e quadro de medição.
A distribuição primária de energia elétrica para as edificações do canteiro de
obras, bem como para toda a obra, será feita através de rede aérea em 13,8kV
instalada em postes de concreto.
Serão instalados, em alguns postes, transformadores de distribuição 13,8 kV –
380 V a óleo.
Ao lado de cada poste com transformador haverá uma cabine de alvenaria
fechada, com porta metálica, que abrigará um painel de distribuição de força em
baixa tensão – 380/220 V – para os consumidores.
Em cada poste com transformador deverá ser instalado um para-raios.

2.2.30.1

Equipamentos elétricos com óleo mineral isolante

Os equipamentos elétricos que utilizarão óleo mineral isolante, como mencionado
no item acima, serão os transformadores de distribuição de força 13,8 kV – 380 V
– a serem instalados em postes de concreto, e o disjuntor 15kV a pequeno
volume de óleo – a ser instalado no interior da cabine de medição de energia
provisória para o Canteiro de Obras.
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Salientamos que estes equipamentos farão parte de uma instalação provisória de
alimentação e distribuição de energia elétrica para o Canteiro de Obras, ou seja,
do período de implantação do Empreendimento.
Estes equipamentos são de larga utilização em rede aéreas de distribuição de
energia, no caso dos transformadores, e em cabines de entrada de energia de
Concessionárias, no caso do disjuntor.
Estes equipamentos são selados e apresentam baixo risco de vazamento do óleo
mineral isolante.
Observamos que estes equipamentos, bem como os demais equipamentos
elétricos, deverão ser projetados e fabricados de acordo com as Normas da ABNT
e das Normas do Ministério do Trabalho e Emprego.
O operador do Canteiro de Obras deverá praticar manutenção periódica dos
equipamentos elétricos, e por tanto, ao primeiro sinal de mancha de óleo deverá
trocar o equipamento.

2.2.30.2

Sistema de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas

Haverá um sistema de aterramento adequado, propiciando: segurança pessoal e
dos equipamentos contra curtos circuitos e descargas atmosféricas, prevenção
de incêndios, e proteção contra eletricidade estática.
As edificações do Canteiro de Obras terão sistema de proteção contra descargas
atmosféricas, conforme as recomendações e exigências da norma NBR-5419.
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Sistema de abastecimento de água

O sistema de distribuição de água será projetado para atender os seguintes tipos
de consumo no Estaleiro durante a fase de instalação:


Consumo humano.



Consumo da obra.

A água destinada ao consumo humano (higiene, banho, refeições e outros) será
encaminhada para os pontos de consumo tais como: guarita, ambulatório,
vestiários/sanitários,

bebedouros,

cantina,

almoxarifados

e

escritórios

administrativos. O abastecimento será do tipo indireto, isto é, alimentando caixas
d’água nas edificações de forma a minimizar as vazões e os diâmetros de
alimentação.
A água a ser utilizada na obra será destinada a atividades como: limpeza e
manutenção de equipamentos, dosagem de concreto, na terraplenagem,
aspersão do terreno para evitar poeira entre outras.
A água também será utilizada para realização de testes hidrostáticos, antes do
estaleiro entrar em operação, a fim de detectar eventuais defeitos dos materiais e
permitir o alívio das tensões mecânicas, resguardando a segurança da tubulação.

2.2.31.1

Volume previsto para consumo de água

O volume de água consumido no estaleiro é função da população trabalhadora do
estabelecimento. Conforme a Norma da ABNT – NBR-7229:1993, cada
trabalhador consome 70 l/dia de água.
Estima-se a necessidade de 2.500 trabalhadores no pico das obras da instalação
do Estaleiro, o que representa uma vazão de 175 m³/dia de água consumida.
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Para as atividades realizadas durante a obra, estima-se o consumo médio de 45
m³/dia de água.

2.2.31.2

Fonte de abastecimento

A água requerida para as instalações do Estaleiro Jurong Aracruz na fase de
instalação será fornecida pela Concessionária local, Companhia Espírito
Santense de Saneamento (CESAN). A ligação da CESAN com o estaleiro será
realizada por meio de ligação feita com tubulação existente que se desenvolve ao
longo da Rodovia ES-010, pertencente ao sistema de abastecimento de água
local.
Logo após a ligação com a concessionária e dentro do terreno do Estaleiro, será
instalado um hidrômetro abrigado para medição e controle da entrada de água. A
capacidade e o tipo do hidrômetro serão estabelecidos pela CESAN, bem como
será responsável pela sua instalação em local de fácil acesso.
A Concessionária deverá ser responsável pelo fornecimento de água potável nas
condições requeridas pelo Estaleiro Jurong Aracruz com pressão mínima de 2
kgf/cm²man e nas condições estabelecidos pela Portaria Federal GM/36 do
Ministério da Saúde, garantindo a qualidade da água com teores de cloro
residuais aceitáveis e dentro de um fornecimento regular nos padrões técnicos de
potabilidade de água (recomenda-se um teor mínimo de residual de cloro de 1,5
ppm).

2.2.31.3

Abastecimento de água aos reservatórios de armazenamento

Após a água passar pelo hidrômetro será encaminhada diretamente para o
reservatório elevado ou para a cisterna (reservatório subterrâneo). A água
armazenada na cisterna será encaminhada por recalque para o reservatório
elevado (castelo) através da estação elevatória, caso não haja pressão suficiente
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no fornecimento pela concessionária. A estação elevatória será composta por
duas bombas, sendo uma unidade operacional e uma de reserva.
O castelo terá formato circular e será construído em concreto armado, em chapa
de aço carbono e/ou em fibra de vidro com duas câmaras independentes e
estanques para manutenção e limpeza. O reservatório elevado poderá operar
com metade de sua capacidade quando em períodos de paralisação para
manutenção e será responsável pelo abastecimento de água potável por
gravidade no Estaleiro.
Estima-se, em função do volume a ser consumido que a cisterna deve ser capaz
de acumular cerca de 220 m³ enquanto que o castelo d’água poderá reservar
cerca de 20 m³.

2.2.31.4

Distribuição de água potável aos consumidores do estaleiro

A distribuição de água potável aos diversos consumidores do Estaleiro Jurong
Aracruz será feita por gravidade através do castelo para os dois consumidores no
estaleiro (Consumo humano e consumo da obra).
As tubulações abastecerão diretamente as caixas de água localizadas nas
edificações de forma a se garantir uma reserva operacional eficiente para o
consumo humano, no caso de paralisação do sistema.
As necessidades de água para a obra será suprida diretamente do castelo d’água,
que pressurizará a rede de distribuição de água de serviço e que possuirá pontos
de consumo espalhadas pela área de construção conforme a necessidade.
Para realização dos testes hidrostáticos deverá ser utilizada a rede de água de
serviço ou, conforme a necessidade, as bombas de água da cisterna a partir da
utilização de mangotes.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

2.2.32

Caracterização do
Empreendimento
2

Pág.
243

Equipamentos e serviços urbanos

O terreno do empreendimento, situa-se à margem da Rodovia Estadual ES-010, a
aproximadamente 1,5 km do núcleo urbano de Barra do Sahy e a 4km do núcleo
urbano de Barra do Riacho. Ao longo do trecho da estrada ES-010, em frente ao
terreno do empreendimento, não foi identificado qualquer algum tipo de
equipamento urbano que pudesse sofrer interferência significativa com a
instalação do Estaleiro Jurong Aracruz.
No entorno da área de instalação foi identificada uma rotatória de ligação da ES010 com a ES-003, distando cerca de 600 m do extremo norte do terreno, além
dos quatro (4) caminhos em terra que cruzam a ES-010 e entram no terreno do
empreendimento. Estes caminhos eram usados para acesso às áreas de
reflorestamento do antigo proprietário.

2.2.32.1

Acesso ao empreendimento

Para a instalação do Estaleiro Jurong Aracruz haverá necessidade de se criar
acesso ao empreendimento nos dois sentidos da rodovia ES-010 o que implicará
em interferências nesta rodovia trazendo algum transtorno ao trânsito local.
Para tanto se previu a execução de pistas de aceleração e desaceleração com
retorno de ambos os lados da rodovia ES-010 em frente à entrada do
empreendimento.
A solução a ser adotada, deverá prever os equipamentos e mobiliários urbanos de
apoio ao acesso:


Abrigos para ponto de ônibus nos dois lados da via dotada de iluminação;



pavimentação da via projetada com calçadas para pedestres;



sistema de drenagem da pista projetada;



sinalização horizontal e vertical de todo o trecho projetado;
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Estacionamento externo

Está previsto estacionamento externo dentro dos limites do terreno, mas fora da
cerca ou muro deste, para 42 carros de passeio e 8 a 10 ônibus e área delimitada
para motos e bicicletas.

2.2.33

Moradias para os trabalhadores

Em relação à moradia dos trabalhadores, na fase de implantação será
reaproveitado o contingente atualmente empregado na construção do TABR,
contratados pela Carioca Engenharia. Portanto, será utilizada a mesma logística
de moradia.

2.2.34

2.2.34.1

Assistência médica, áreas de lazer e outros

Ambulatório

Edificação de um pavimento, com área estimada de 768 m², abrigará o
Ambulatório e Equipe do SESSTP- serviço Especializado em Segurança e Saúde
do Trabalhador Portuário. A área ambulatorial contará com abrigo coberto para (2)
duas ambulâncias, recepção, sala de curativos, salas de médicos, salas de
repouso, farmácia, expurgo e depósito de lixo, copa, depósito de materiais de
limpeza, vestiários e sanitário feminino e masculino para atendentes e pessoal de
limpeza, sanitário feminino e masculino para usuários e pessoas com
necessidades especiais. Serão construídos dois acessos distintos, um destinado
aos que se dirigirem aos consultórios e também para os funcionários e outro
específico para casos de emergência.
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O projeto deverá atender as determinações da RDC 50 e demais Normas,
Decretos e Resoluções pertinentes. O setor de emergência deverá ser projetado
de modo a permitir atendimento rápido e seguro com área para higienização de
pacientes, provido de chuveiro com desviador e ducha manual com pressão
controlada para lavagem de olhos, sala de esterilização para os utensílios provida
de autoclave e demais e equipamentos de higiene apropriados para o local, como
por exemplo, torneira com fotocélula a fim de evitar contaminação, bancadas com
cubas de aço inox para manipulação de medicamentos. O setor de emergência e
expurgo será dotado com comunicação direta.
O esgotamento do setor de emergência deverá ser direcionado para caixas de
separação específicas para rejeitos das atividades como: laboratoriais – caixas de
separação de materiais químicos.
As instalações elétricas deverão prever sistema de emergência para tomadas e
pontos de luz que representam riscos, tais como: tomada de geladeira que
contem vacinas ou medicamentos, sendo previsto também sistema de energia
elétrica de emergência com automação de 24h.
As instalações de fluido-mecânicas como, oxigênio e ar comprimido podem ser
atendidas de forma descentralizada através de cilindros transportáveis.
Os consultórios além das tomadas comuns serão providos por pontos específicos
de dados de voz e negatoscópio e lavatórios, sendo os ambientes climatizados.

2.2.34.2

Área de lazer

Foi previsto um espaço de lazer, dentro das instalações do empreendimento, para
que os funcionários possam relaxar em suas horas livres e/ou comemorar
eventos.
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Para isto previu-se espaço para uma quadra de esporte polivalente a céu aberto e
uma área de aproximadamente 400 m², reservada para construção da casa de
lazer, provida de churrasqueira, copa, área para jogos, mesas e cadeiras,
vestiários e sanitário feminino e masculino.

2.2.35

Área de exclusão de pesca

Durante a fase de implantação, a área de exclusão de pesca deve ser
considerada a área onde haverá dragagem, apenas.

2.3

FASE DE OPERAÇÃO

2.3.1

Processo industrial

2.3.1.1

Layout das instalações

2.3.1.2

Descrição do processo produtivo

O Estaleiro Jurong Aracruz, projetado para uma capacidade nominal de 4.000 ton,
será responsável pela produção e reparo de navios plataforma (FPSO) e sondas
de perfuração, além de reparos navais, em geral.
O processo produtivo inicia-se com o armazenamento da matéria-prima
necessária para a operação (chapas de aço, acessórios, tubulações, bobinas,
peças eletrônicas) em armazéns abertos e fechados, de acordo com o tipo de
material armazenado. Os armazéns fornecerão materiais e equipamentos para
todas as unidades de produção da planta, de acordo com a demanda.
Conforme o projeto, a matéria prima é processada nas oficinas (marcação, solda,
corte, dobra), encaminhada para a linha automatizada de pré-tratamento e
aplicação do primer para posterior acabamento e pintura.
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Os painéis, estruturas fabricadas nas oficinas, são preparados e unificados para a
montagem dos blocos. Estes podem ser instalados no casco do navio ou
montados para a concepção dos módulos. Os módulos, por sua vez, são
instalados no navio plataforma ou nas sondas de perfuração para finalização do
produto. A fim de otimizar o processo e garantir a qualidade do produto oferecido,
durante a concepção e instalação dos módulos, as demais estruturas já instaladas
são submetidas a um pré-comissionamento. Após instalação de todos os
módulos, é realizado o comissionamento final do produto e posterior entrega.

2.3.1.3

Fluxogramas

As figuras 2-14 e 2-15 indicam, respectivamente, o fluxograma geral do processo
industrial e do processamento do aço.
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Figura 2-28: Fluxograma geral do processo industrial.
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Figura 2-29: Fluxograma de processamento do aço.
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Área de recebimento e estocagem de chapas e perfis metálicos

A área de armazenamento do aço (chapas ou seções) ocupará uma área de
12.000 m², e será dotada de sistemas para transporte do material por trilhos ou
rodovia que interligam os materiais diretamente com as unidades de
processamento. O arranjo do material é realizado de forma paralela, facilitando a
organização e retirada dos mesmos (ANEXO III).
Nas áreas de armazenamento, as chapas serão dispostas em pilhas planas, em
função de maior eficiência na realização do processo de entrada/saída do
material. A transferência do aço (chapas ou seções) da área de armazenagem até
as oficinas será realizada com auxílio de trailers.
Estão previsto para esta área fluxos de entradas de caminhões para descarga dos
materiais no estoque. Em condições normais de operação, o estoque do estaleiro
deverá receber de 5 a 10 carretas por dia para a entrega dos materiais. Este fluxo
de transporte representa uma entrada diária de aproximadamente 135 toneladas
de aço, podendo este valor chegar a 200 toneladas por dia.

A área de recebimento e estocagem de chapas e perfis será ao lado do galpão de
processos de fabricação mecânica, em área descoberta, interligado ao mesmo
por troleys em vias, que farão a transferência dos materiais estocados para a área
de produção.
A mesma terá uma área total de estocagem de 12.000 m², e contará com um
pórtico de 8 metros de altura e de 16 toneladas de capacidade de carga, que fará
as operações de manuseio de materiais na entrada e saída do estoque.
É previsto para esta área que haverão fluxos de entradas de caminhões para
descarga dos materiais no estoque. Em condições normais de operação, o
estoque do estaleiro deverá estar recebendo de 5 a 10 carretas (entregas) por
dia. O que corresponde um fluxo normal de entrada diário de aproximadamente
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135 toneladas de aço (matéria prima), podendo chegar até a 200 toneladas por
dia.

2.3.1.4.1

Infraestrutura

O estoque terá duas divisões básicas para atender os diferentes materiais
estocados, sendo

2.3.1.4.2



Área de estocagem de chapas, com 5.775 m² (35 x 165 m).



Área de estocagem de perfis, com 3.175 m² (35 x 90 m).

Equipamentos

Os equipamentos da área de recebimento e estocagem de chapas e perfis são
dois (02) pórticos com capacidade de carga de 16 toneladas (Gantry Crane,
Figura 2-30), tanto para a área de estocagem de chapas quanto para a área de
estocagem de perfis.

Figura 2-30: Exemplo de eletroímã utilizado
na área de armazenamento.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Pág.
252

2.3.1.4.3

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Utilidades

Os equipamentos aplicados na área de recebimento e estocagem de chapas e
perfis não demandam fornecimento de água e gases industriais para operação.
Entretanto é previsto a existência de pontos de fornecimento (junto a área), para
apoio das operações de manutenção, dos seguintes fluídos:


6 (seis) pontos para utilização de maçaricos, dispondo O2 (Oxigênio) e GLP
(gás liqüefeito de petróleo).

O2 (Oxigênio)
Vazão de consumo = 16 m³/h
Pressão de consumo = 2,5 a 3,5 kgf/cm²
GLP
Vazão de consumo = 1 m³/h
Pressão de consumo = 0,15 kgf/cm² (máximo)

Ar comprimido


6 (seis) pontos para utilização de ferramentas pneumáticas, dispondo ar
comprimido.
Vazão de consumo = 100 m³/h
Pressão de consumo = 4 kgf/cm²

Água industrial


2 (dois) pontos para utilização de água de serviço para limpeza.
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Galpão de caldeiraria

O Galpão de Caldeiraria corresponde a uma área que abrange cinco outros
galpões. Nesta área serão executados os processos de construção mecânica
(ANEXO IV).
Outra instalação presente no primeiro galpão da Caldeiraria é a oficina de corte,
na qual serão executados os cortes das peças de aço que foram jateatadas. Esta
área será equipada com 6 (seis) pontes rolantes com capacidade de carga
individual de 20 toneladas, e estará dividida em três naves. Cada nave,
correspondente a uma parte do galpão, apresentará duas pontes e uma linha de
processo de corte das peças de aço.
A primeira e a segunda nave, correspondentes, respectivamente, à primeira e
segunda linha, serão responsáveis pela fabricação de peças planas. Neste setor
serão realizadas as etapas de corte e acabamento de chapas de aço de diversas
espessuras, vindas da estocagem da área de jateamento. Após este processo, as
peças serão fornecidas para a área de junção de chapas para construção de
subconjuntos, módulos e partes das embarcações. As linhas serão compostas por
troley de transferência de entrada, estações de corte oxicorte, estoque de chapas
cortadas, acabamento (chanfro), estoque de chapas acabadas, e troley de
transferência de saída.
Por sua vez, na terceira linha, correspondente a terceira nave, serão feitas as
peças conformadas, ou seja, não planas. Nesta etapa também serão executadas
as atividades de corte, acabamento (chanfro) e conformação de chapas de aço de
diversas espessuras, vindas da estocagem da área de jateamento Após seu
processamento, as peças serão fornecidas para a área de junção de chapas para
construção de subconjuntos, módulos e partes das embarcações. Esta linha será
composta por troley de transferência de entrada, estação de oxicorte, estoque de
chapas cortadas, acabamento (chanfro), estoque de chapas acabadas, prensas
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de 200 e de 500 toneladas, calandra, pontes rolantes, pórticos e semipórticos, e
troley de transferência de saída.
A área de corte de tubos e perfis de aço será equipada com três semipórticos com
capacidade de carga individual de 3 toneladas, e estará disposta em uma única
nave, com uma linha de produção (linha 4), sendo esta uma continuidade da nave
3 da área de jateamento de tubos e perfis. Nesta linha 4 serão feitas peças com
tubos e perfil não planos. Assim, serão executadas as etapas de recebimento da
meteria prima, corte e acabamento de diversas bitolas, sendo as peças finais
fornecidas para a área de construção de subconjuntos, módulos e partes das
embarcações.
A linha será composta por área de estoque de matéria prima, estação automática
de corte (robotizada), área de corte manual, área de estoque de peças acabadas,
e troley de transferência de saída.
O segundo galpão que forma o galpão de caldeiraria corresponde às instalações
nas quais serão fabricadas as subpartes usadas na construção dos blocos. Tratase de um galpão adjacente às oficinas de corte, subdividido em quatro naves,
onde serão executadas as etapas de construções de painéis e sub-partes.
A área de fabricação de painéis em chapa de aço apresentará a primeira e
segunda linha de produção, formadores, respectivamente das naves 1 e 2. As
duas linhas serão iguais, compondo duas áreas independentes de junções de
chapas, construção e estocagem de mini-painéis e painéis. Cada linha será
composta por duas pontes rolantes com capacidade de carga individual de 15
toneladas, área de junção de chapas, área de estocagem de chapas soldadas,
uma ponte rolante com capacidade de carga de 10 toneladas, duas estações de
junção de mini-painéis, lado a lado, sendo uma com dimensões de 45x16m e
outra de 45x10m, e área de estocagem de painéis.
Outro componente do segundo galpão é a área de fabricação de subpartes que
serão compostas pelas terceira e quarta linha de produção, correspondentes,
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respectivamente, as naves 3 e 4. Essas linhas serão idênticas e comporão duas
áreas (naves) independentes de junção de painéis, construção e estocagem de
subpartes módulos. Cada linha será composta por uma ponte rolante com
capacidade de carga individual de 20 toneladas, duas vias paralelas ao longo de
toda a linha (nave), contendo em cada uma 3 (três) semiporticos com capacidade
de carga individual de 16 toneladas, área de junção de painéis (soldagem), e área
de estocagem de subpartes
Por fim, o terceiro, o quarto e o quinto galpão que formam o Galpão de Caldeiraria
são as unidades responsáveis pela fabricação dos blocos que serão utilizados na
construção das embarcações, por meio da soldagem das subpartes executadas
no segundo galpão. Os três galpões serão iguais e independentes entre si, e se
localizarão ao lado da área de montagem de subpartes. Cada galpão de
fabricação de blocos estará dividido em duas naves paralelas e independentes,
sendo cada uma delas será composta por três pórticos com capacidade de carga
individual de 15 toneladas, e área de junção de subpartes, destinada a construção
e montagem de blocos.

2.3.1.5.1

1° Galpão (preparação, corte, conformação e acabamento de
matéria prima)

No 1º Galpão serão executadas as fases de preparação das matérias primas
(jateamento), corte, conformação e acabamento para soldagem (ANEXO II).
No primeiro galpão serão executadas as etapas de preparação das matérias
primas por meio dos processos de jateamento, corte de chapas, conformação e
acabamento para soldagem. Ou seja, a preparação de chapas de aço destinadas
a construção de peças mecânicas. A fase de jateamento será feita em um sistema
destinado ao tratamento completo da superfície das chapas de aço. Este sistema
inclui o pré-aquecimento da chapa, a granalhagem, pintura e secagem, utilizandose de equipamento desenvolvidos especificamente para a execução de tais
tarefas.
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As instalações constarão com dois tipos distintos de linhas de jateamento, uma
delas destinada ao jateamento de chapas, e a outra para o jateamento de tubos e
perfis. A área de jateamento de chapas será equipada com uma ponte rolante
com capacidade de 16 toneladas. Já a área para preparação superficial de tubos
e perfis de aço, por sua vez, provida de uma ponte rolante com capacidade de
carga de 5 toneladas. A integração das duas áreas de jateamento com a área
externa de armazenamento de matérias-primas será feita por meio de troleys de
transferência.
Depois de tratadas, as chapas serão transferidas para o estoque interno de
chapas jateadas; e os tubos e perfis metálicos seguirão o estoque interno de
tubos e perfis jateados. Em ambos os casos a transferência do material jateado
será feita utilizando-se as pontes rolantes presentes em cada uma das linhas de
jateamento.

2.3.1.5.1.1

Jateamento

Os sistemas de tratamento de superfícies de aço que serão implantados terão
manuseamento simplificado, elevada qualidade de acabamento, condições de
manutenção e limpeza simples, assim como, recursos de controle de poluentes
desenvolvidos para garantir uma operação nas condições ambientais requeridas
pelos orgão legais.
Cada linha de jateamento será uma instalação de tratamento de superfícies
completa, incluindo sistema de pré-aquecimento, granalhagem, pintura e
secagem, desenvolvida especificamente para cada tipo de processo. As
instalações terão dois diferentes tipos de linha de jateamento, conforme é descrito
a seguir (ANEXO VIII):
 Jateamento de chapas (Plate Shot Blasting): Área para preparação
superficial de chapas de aço para construção de peças mecânicas,
equipados com uma ponte rolante com capacidade de 16 toneladas,
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interligado a área externa de estocagem de matérias primas, por troley de
transferência.
 Jateamento de tubos e perfis (Profile Shot Blasting): Área para
preparação superficial de tubos e perfis de aço para construção de peças
mecânicas, equipados com uma ponte rolante com capacidade de 5
toneladas, interligado a área externa de estocagem de matérias primas, por
troley de transferência.

2.3.1.5.1.2

Estoque interno de chapas jateadas

Área para armazenamento de chapas de aço jateadas e acabadas, equipados
com uma ponte rolante com capacidade de 16 toneladas (a mesma da nave do
jateamento de chapas – ANEXO III).

2.3.1.5.1.3

Estoque interno de tubos e perfis jateados

Área para armazenamento de tubos e perfis de aço jateados e acabados,
equipados uma ponte rolante com capacidade de 5 toneladas (a mesma da nave
do jateamento de tubos e perfis).

2.3.1.5.2
2.3.1.5.2.1

Oficinas de corte
Área de corte de chapas de aço

Esta área será equipada com 6 (seis) pontes rolantes com capacidade de carga
individual de 20 toneladas, e estará dividida em três naves.
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Cada nave (parte do galpão) com duas pontes terá uma linha de processo de
corte de chapas de aço, sendo que cada uma será constituída pelas seguintes
etapas e máquinas:
1ª e 2ª Linha (naves 1 e 2)
A 1ª e a 2ª linha, iguais, onde serão feitas peças planas. Nestas deverão ser feitas
as etapas de corte e acabamento de chapas de aço de diversas espessuras,
vindas da estocagem da área de jateamento, que serão fornecidas para a área de
junção de chapas para construção de subconjuntos, módulos e partes das
embarcações.
A linha será composta por:


Troley de transferência de entrada



Estações de corte oxicorte



Estoque de chapas cortadas



Acabamento (chanfro)



Estoque de chapas acabadas



Troley de transferência de saída

3ª Linha (naves 3)
A 3ª linha, onde serão feitas peças conformadas (não planas), executará as
etapas de corte, acabamento (chanfro) e conformação de chapas de aço de
diversas espessuras, vindas da estocagem da área de jateamento, que serão
fornecidas para a área de junção de chapas para construção de subconjuntos,
módulos e partes das embarcações.
A linha será composta por:


Troley de transferência de entrada



Estação de corte oxicorte



Estoque de chapas cortadas



Acabamento (chanfro)



Estoque de chapas acabadas



Prensas 200t e 500t



Calandra (parte da nave 4)
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Pontes rolantes



Pórticos e Semipórticos



Troley de transferência de saída
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Área de corte de tubos e perfis de aço

Esta área será equipada com 3 (três) semi-pórticos com capacidade de carga
individual de 3 toneladas, e estará disposta em uma única nave, que é
continuidade da nave da área de jateamento de tubos e perfis (ANEXO VI).
A linha de processo de corte de tubos e perfis de aço, será constituída pelas
seguintes etapas e máquinas:
4ª Linha (naves 4)
A 4ª linha, onde serão feitas peças com tubos e perfil (não planas), executará as
etapas de recebimento da meteria prima, corte e acabamento de diversas bitolas,
que serão fornecidas para a área de construção de subconjuntos, módulos e
partes das embarcações.
A 4ª linha será composta por:


Área de estoque de matéria prima



Estação automática de corte (robotizada)



Área de corte manual



Área de estoque de peças acabadas



Troley de transferência de saída

2.3.1.5.3

2° Galpão (fabricação de Subpartes)

Onde serão fabricadas as subpartes que serão usadas na construção dos blocos.
Neste serão executadas as fases de soldagem, de chapas, mini painéis e painéis.
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Galpão adjacente às oficinas de corte, subdividido em quatro naves, onde serão
executadas as etapas de construções de painéis e subpartes, com a configuração
conforme apresentado a seguir.

2.3.1.5.3.1

Área de fabricação de painéis em chapa de aço (1ª e 2ª linha,
naves 1 e 2)

Duas linhas iguais compondo duas áreas de junção de chapas, construção e
estocagem de mini painéis e painéis, independentes. Cada linha será composta
por:


Duas pontes rolantes com capacidade de carga individual de 15 toneladas;



Área de junção de chapas;



Área de estocagem de chapas soldadas (mini painéis);



Uma ponte rolante com capacidade de carga de 10 toneladas;



Duas estações de junção de mini painéis, lada a lado, sendo uma com
dimensões de 45x16m e outra de 45x10m;



Área de estocagem de painéis.

2.3.1.5.3.2

Área de fabricação de subpartes (3ª e 4ª linha, naves 3 e 4)

Serão duas linhas iguais compondo duas áreas (naves) de junção de painéis,
construção e estocagem de subpartes (módulos), independentes. Cada linha
(nave) será composta por:


Uma ponte rolante com capacidade de carga individual de 20 toneladas



Duas vias paralelas ao longo de toda a linha (nave), contendo em cada
uma 3 (três) semiporticos com capacidade de carga individual de 16
toneladas



Área de junção de painéis (soldagem)



Área de estocagem de subpartes
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3°, 4° e 5° Galpão (fabricação de bloco)

Onde serão fabricadas os blocos que serão usadas na construção das
embarcações. Neste serão executadas as fases de soldagem de subpartes. Esta
área será disposta em três galpões iguais e independentes, adjacente à área de
montagem de subpartes, onde serão executadas as etapas de construções de
blocos, com a configuração conforme apresentado a seguir.

2.3.1.5.4.1

Área de fabricação de Blocos

Cada galpão de fabricação de blocos estará dividido em duas naves paralelas e
independentes, onde cada uma será composta por:


Três pórticos com capacidade de carga individual de 15 toneladas;



Área de junção de subpartes (construção e montagem de blocos).

2.3.1.6

Galpão de estrutura metálica

O Estaleiro Jurong Aracruz terá um galpão de estrutura metálica (almoxarifado),
com uma área para estocagem de itens de reposição, materiais de aplicação e
consumo dos processos de fabricação e áreas de apoio de todo o estaleiro.
O galpão de estrutura metálica será dividido em dois segmentos, cujas as
dimensões da área serão de 50x98,3m e de 50x151,8m, sendo o primeiro galpão
para estocagem de tintas, solventes, tambores de óleos e graxas, assim como
outros produtos químicos. Enquanto que o segundo galpão será destinado para
estoque de diversos materiais de reposição, aplicação e consumo, tais como
materiais mecânicos e elétricos para manutenção, peças e acessórios de
içamento de cargas, além de outros itens necessários para operação do estaleiro.
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Cada galpão estará dividido em duas naves com 25m de largura cada, e que
serão servidas individualmente por ponte rolante ou pórtico para carga e descarga
de caminhões.
Em ambas as naves serão dispostas prateleiras para estocagem das peças de
forma organizada e classificada, sendo todas acessadas por empilhadeiras que
trafegarão em vias internas sinalizadas.
A área de estocagem de produtos químicos será provida de sistema de contenção
e barreira para coleta de possíveis efluentes líquidos da área, em caso de
acidentes, que deverá recolher o material, estocar em tanque e direcionar para
área de tratamento e/ou reciclagem.

2.3.1.6.1.1

Utilidades

Os equipamentos utilizados no galpão de estruturas metálicas demandarão o
fornecimento dos seguintes fluidos:


Água potável – Para consumo humano



Água industrial bruta – Para utilização em limpeza



Ar comprimido – Para utilização de ferramentas e acionamentos
pneumáticos

Todos os fluidos deverão ser fornecidos pelas linhas de distribuição do estaleiro.

2.3.1.7

Galpão de usinagem

O galpão de usinagem será composto de uma área de execução dos processos
de construção de peças mecânicas e uma área para oficina elétrica/mecânica.
Nesta área deverão ser executadas as operações de usinagem mecânica para
fabricação de peças metálicas, com aplicação de máquinas operatrizes, tais
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como, tornos mecânicos, fresas, plainas, mandrilhadoras, e acessórios (ANEXO
VII).
A oficina elétrica/mecânica corresponde a um galpão com dimensões de 60
metros por 65 metros, e estará dividido em duas naves de larguras iguais de 30m
cada, servidas cada uma por uma ponte rolante ou pórtico para movimentação de
carga. Em uma nave estarão dispostas as áreas de usinagem mecânica e oficina
elétrica, enquanto na outra, as áreas de oficina hidráulica, oficina de bombas e
baia de limpeza.
A área de oficina elétrica deverá executar as operações de manutenção de
equipamentos e componentes elétricos, tais como motores, disjuntores, painéis,
acessórios e outros componentes. As áreas de oficina hidráulica, oficina de
bombas e baia de limpeza, deverão executar as operações de manutenção de
equipamentos hidráulicos, tais como válvulas, cilindros e acessórios, manutenção
de bombas, assim como a limpeza de todos os itens necessários. Nestas áreas
haverá uso de ferramentas manuais, pneumáticas e elétricas.

2.3.1.7.1

Utilidades

Os equipamentos utilizados na oficina elétrica/mecânica demandarão o
fornecimento dos seguintes fluidos:


Água potável – Para consumo humano.



Água industrial bruta – Para utilização em limpeza.



Ar comprimido – Para utilização de ferramentas pneumáticas.



Gás natural – Para utilização de equipamentos portáteis de oxicorte.



Acetileno – Para utilização de equipamentos portáteis de oxicorte.



Oxigênio – Para utilização de equipamentos portáteis de oxicorte.

Todos os fluidos deverão ser fornecidos pelas linhas de distribuição do estaleiro.
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Oficina de tubos

A unidade correspondente à oficina de tubos e armamentos será constituída por
um galpão com dimensões de 60 metros pro 100 metros, e será destinada às
operações de fabricação de tubulações e montagens mecânicas. A área da
unidade será dividida em duas naves de larguras iguais a 30 metros cada, as
quais serão servidas por uma ponte rolante ou pórtico para movimentação de
carga. Em uma nave estará disposta a área de fabricação de tubulações,
enquanto na outra nave estará disponível a área de montagem mecânica
(ANEXO VI).
Na área de fabricação de tubulações serão executadas as operações de corte de
tubulações e solda das mesmas, assim como de acessórios, tais como flanges,
conexões, curvas, e outros. Nesta área serão usados equipamentos de oxicorte e
solda, fixos e portáteis, aplicáveis as operações de fabricação e acabamento
(biselamento) das tubulações. Por sua vez, a área de montagem mecânica deverá
executar as operações de montagem de equipamentos, sistemas e tubulações
para composição de unidades (módulos) que serão montados nas embarcações.
Nesta área serão usados equipamentos e ferramentas para montagem de uniões
aparafusadas de partes e conjuntos.

2.3.1.8.1

Utilidades

Os equipamentos aplicados na oficina de tubos demandarão o fornecimento dos
seguintes fluidos:


Água potável – Para consumo humano



Água industrial bruta – Para utilização em limpeza



Ar comprimido – Para utilização de ferramentas pneumáticas



Argônio – Para utilização dos processos de soldagem
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Todos os fluidos deverão ser fornecidos pelas linhas de distribuição do estaleiro.

2.3.1.9

Carpintaria

A infraestrutura do estaleiro não terá carpintaria, sendo este serviço contratado
por empresas terceirizadas especializadas em carpintaria naval.

2.3.1.10

Oficina de galvanização e decapagem

O Estaleiro Jurong Aracruz não terá uma oficina de galvanização e decapagem
específica, pois este processo será realizado ao longo das linhas de produção,
sendo o primeiro processo aplicado às chapas de aço por meio da aplicação de
primer num equipamento específico com controle para emissões atmosféricas

Figura 2-31: Máquina de aplicação do prime.

2.3.1.11

Área de pintura

A execução dos processos de preparação superficial de peças e partes será
realizada em uma área denominada oficina de acabamento e pintura. Esta oficina
será formada de um galpão com dimensões de 60 metros por 140 metros e será
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dividida em duas naves de larguras iguais a 30 metros cada (ANEXO V). Além
disso, cada uma dessas áreas será servida por uma ponte rolante ou pórtico para
movimentação de cargas. Em uma das naves estará disposta a área de
jateamento, enquanto a outra área será destinada para pinturas de proteção, e
por este motivo ela será condicionada e fechada.
As áreas de jateamento e pintura deverão executar as operações de preparação
de superfícies para pintura, na fabricação de peças em aços, assim como as
operações

de

execução

de

pintura

e

secagem

de

algumas

peças,

respectivamente. Nestes locais estarão dispostas maquinas de jateamento e
pintura, que serão uma instalação de tratamento de superfícies completa,
incluindo sistema de pré-aquecimento, granalhagem, pintura e secagem,
desenvolvida especificamente para o processo de fabricação do estaleiro.

2.3.1.11.1

Utilidades

Os equipamentos aplicados na área de pintura e jateamento demandarão o
fornecimento dos seguintes fluidos:


Água potável – Para consumo humano



Água industrial bruta – Para utilização em limpeza



Ar comprimido – Para utilização de ferramentas e acionamentos
pneumáticos

Todos os fluidos deverão ser fornecidos pelas linhas de distribuição do estaleiro.

2.3.1.12

Área de montagem a céu aberto

Os pátios de montagem a céu aberto do Estaleiro são os seguintes:


Pátio de Montagem Sul - Pátio de montagem situado ao sul do dique seco,
destinado à montagem de blocos e módulos, que serão transportados para
a faixa sul contígua ao dique, ao alcance do guindaste tipo pórtico “Golias”.
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O guindaste “Golias” fará a montagem dos blocos nos navios e plataformas
no interior do dique seco;


Pátio de Montagem Norte - Pátio de montagem situado ao norte do dique
seco, na retroárea do Cais Norte, destinado ao acabamento das
plataformas semisubmersíveis. Blocos fabricados nas oficinas podem ser
transportados para este pátio pelo equipamento tipo Kamag, usando a
estrada de acesso contígua à face norte do dique seco (Figura 2-32);



Pátio de Montagem Oeste - Pátio de montagem situado na cabeceira do
dique

seco.

Blocos

fabricados

nas

oficinas

também

podem

ser

transportados para este pátio pelo equipamento tipo Kamag, usando a
estrada de acesso construída entre o dique seco e o pátio em questão.
A Planta de Arranjo Geral dos Pátios de Montagem a Céu Aberto é mostrada na
Figura 2-32.

2.3.1.12.1

Drenagem superficial dos pátios de montagem

A drenagem superficial dos pátios de montagem a céu aberto contempla os
seguintes serviços:


Serviços de solda;



Jateamento com granalha (ocasional);



Pintura de fundo em estruturas metálicas (também ocasional).

Estas áreas serão dotadas de um pequeno caimento, que permite a drenagem
das águas pluviais ou águas de limpeza eventual para canaletas periféricas.
Estas águas serão tratadas antes de serem lançadas no corpo receptor local,
neste caso, o mar.
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Embora o volume a tratar seja pequeno, pois as áreas de montagem se destinam
à junção mecânica de uma ou mais partes constituintes dos navios ou plataformas
em construção no dique seco, ainda assim precisa ser considerado.

Figura 2-32: Planta de Arranjo Geral dos Pátios de Montagem a Céu Aberto.
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Óleos e solventes também foram considerados nestas áreas de montagem,
porém em volumes desprezíveis, pois os serviços de jateamento e pintura de
fundo são ocasionais.
Em resumo, nestas áreas, as águas pluviais e de eventuais limpezas com jatos
dágua, ou saponáceos, deverão ser levadas por meio de tubulações fechadas à
ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) antes do lançamento no mar.
Estas águas não podem ser encaminhadas à ETAR por canaletas a céu aberto
porque

outras

contribuições

limpas

aumentariam

desnecessariamente

a

quantidade de líquido contaminado a tratar.
As águas provenientes dos pátios de montagem a céu aberto deverão ainda
passar por um gradeamento grosseiro, por um decantador ou bacia de
sedimentação e, finalmente, por um separador de água e óleo, embora este
último seja apenas utilizado como um polimento final do efluente, antes de serem
lançadas ao mar.

2.3.1.12.2

Áreas ou volumes a serem drenados ou tratados

Drenagem dos pátios de montagem de blocos e módulos:


Pátio de Montagem Sul - Áreas de montagem de blocos na área adjacente
ao dique seco e área em frente da reserva, direção Sul.
Área 202.555,00m² e vazão estimada de 4,15m³/s.



Pátio de Montagem Norte - Áreas de montagem de blocos na área
adjacente ao dique seco, direção Norte.
Área 43.195,00m² e vazão estimada de 1,17m³/s.



Pátio de Montagem Oeste - Plataforma de montagem de blocos na área
adjacente ao dique seco, direção Oeste, ou seja, na cabeceira do dique
seco.
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Área 37.460,00m² e vazão estimada de 1,04m³/s.
2.3.1.12.3

Fundações

As fundações dos pátios serão diretas ou profundas (estacas), dependendo da
intensidade das cargas solicitantes e da capacidade de suporte do terreno.
Grande parte dos pátios estará em área de corte. Portanto, é provável que nestes
locais as fundações dos pátios sejam diretas.
A região contígua ao dique seco, como por exemplo a faixa Sul mostrada na
Figura 2 e hachurada em vermelho deverá ter fundações profundas (estacas).
Na situação mais favorável em termos econômicos, as áreas hachuradas em
amarelo terão fundações diretas e as áreas hachuradas em vermelho terão
fundações profundas (estacas).
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Figura 2-33: Fundações para os Pátios de Montagem a Céu Aberto.

2.3.1.12.4

Fundações profundas

A alternativa mais adequada ao local para fundações profundas é a estaca tipo
“Hélice Contínua”.
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A estaca hélice contínua é uma estaca de concreto armado moldada "in loco",
executada por meio de trado contínuo e injeção de concreto através da haste
central do trado simultaneamente à sua retirada do terreno.

2.3.1.12.4.1


Metodologia executiva

Perfuração:

A perfuração consiste em fazer a hélice penetrar no terreno por meio de torque
apropriado para vencer a sua resistência. A haste de perfuração é composta por
uma hélice espiral solidarizada a um tubo central, equipada com dentes na
extremidade inferior que possibilitam a sua penetração no terreno. A metodologia
de perfuração permite a sua execução em terrenos coesivos e arenosos, na
presença ou não do lençol freático e atravessa camadas de solos resistentes com
índices de STP`s acima de 50, dependendo do tipo de equipamento utilizado.
A velocidade de perfuração produz em média 250m por dia, variável em função
do diâmetro da hélice, da profundidade e da resistência do terreno.


Concretagem:

Alcançada a profundidade desejada, o concreto é bombeado através do tubo
central, preenchendo simultaneamente a cavidade deixada pela hélice que é
extraída do terreno sem girar ou girando lentamente no mesmo sentido da
perfuração.
O concreto normalmente utilizado apresenta resistência característica fck=18
Mpa, é bombeável e composto de areia, pedriscos ou brita 1 e consumo de
cimento de 350 a 450Kg/m3, sendo facultativa a utilização de aditivos.
O abatimento ou "Slump" é mantido entre 200 e 240mm. Normalmente é utilizada
bomba de concreto ligada ao equipamento de perfuração através de mangueira
flexível. O preenchimento da estaca com concreto é normalmente executado até a
superfície de trabalho, sendo possível o seu arrastamento abaixo da superfície do
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terreno, guardadas as precauções quanto à estabilidade do furo no trecho não
concretado e a colocação da armação.


Colocação da Armação:

O método de execução da estaca hélice contínua exige a colocação da armação
após a sua concretagem, mas antes que o concreto inicie a cura. A armação, em
forma de gaiola, é introduzida na estaca por gravidade ou com o auxílio de um
pilão de pequena carga ou vibrador. As estacas submetidas a esforços de
compressão levam uma armação no topo, em geral de 2 a 5,5m de comprimento.

2.3.1.13

Doca a céu aberto: Dique Seco

O dique seco é uma estrutura com dimensões principais de 80metros de largura
por 385 metros de comprimento e 16 metros de profundidade. Nele será
executada a construção de navios plataforma (FPSO), por meio da montagem e
junção das peças, painéis e módulos. O dique seco será servido por três áreas e
montagem a céu aberto que o circundam, situadas, ao norte ao sul e a oeste.

2.3.1.13.1

Drenagem do Dique Seco

Dentro do Dique Seco, na fase de operação, águas pluviais ou águas do mar, em
caso de falta de uma completa estanqueidade do dique seco, entrarão em contato
com estruturas metálicas oxidadas, restos de tinta e solventes, pequenas
quantidades de águas oleosas e produtos de limpeza utilizados na limpeza do
fundo do dique.
Antes do enchimento do dique, que antecede a saída do navio ou plataforma, as
águas de chuva e as águas de limpeza do fundo do dique que se acumulam no
fundo passarão por um gradeamento grosseiro antes de serem bombeadas para
uma caixa de inspeção, de onde serão encaminhadas à ETAR localizada junto do
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dique seco. Bombas de pequena capacidade se encarregarão do esgotamento
destas águas.
O volume a ser tratado, resultante das águas pluviais contaminadas e das águas
de limpeza, foi avaliado em aproximadamente 1% do volume do dique seco. A
vazão para dimensionamento da ETAR será calculada em função da capacidade
de esgotamento da bomba, assim como da capacidade de um tanque pulmão
localizado antes da ETAR, de modo que o conjunto tanque-pulmão - ETAR
funcione continuamente.
A operação de esvaziamento do dique, após o fechamento da porta-batel, será
feita inicialmente com um sistema potente de bombas de sucção e recalque. Após
chegar a determinado nível em que a produtividade deste sistema é reduzida,
bombas de pequeno porte se encarregarão do esgotamento da água
remanescente. Toda a água de esvaziamento do dique feita pelo sistema de
bombas de grande capacidade será descartada diretamente no mar. A água
esgotada pelo sistema de pequena capacidade passará pelo sistema de
tratamento. Portanto, a água realmente contaminada do fundo do dique é tratada
antes do enchimento e antes do esvaziamento do dique.
Em resumo, para a drenagem das águas contaminadas do fundo do dique será
previsto um gradeamento, onde os resíduos sólidos serão retidos, uma caixa de
sedimentação ou decantação, e um separador de água e óleo. Um tanque-pulmão
antes da caixa de sedimentação ou decantador também está considerado.
Os resíduos sólidos retidos no gradeamento e nas demais etapas de tratamento
da ETAR serão recolhidos e posteriormente descartados por empresas
especializadas e devidamente licenciadas pelo Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA).
O rejeito líquido retido nas placas coalescentes e no reservatório de óleo do
Separador de Água e Óleo (SAO) será removido e descartado por empresas

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
275

especializadas e devidamente licenciadas pelo Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA).

2.3.1.13.2

Áreas e vazões a serem drenadas e/ou tratadas

O

prevê,

projeto

sempre

que

possível,

o

escoamento

do

efluente

preferencialmente por gravidade, em direção ao corpo receptor (pluvial limpo). O
efluente do sistema contaminado irá por gravidade e/ou bombeado por estação
elevatória para a estação de tratamento. Toda drenagem contaminada deverá ser
direcionada para a ETAR - Estação de Tratamento de Água Residual, por meio de
tubos de material adequado, dependendo do tipo de efluente.

2.3.1.14

Cais de atracação

Os Cais de Acabamento do Estaleiro são os seguintes, conforme Figura 2-34:


Cais de Acabamento Sul;



Cais de Acabamento Norte.

O Cais de Acabamento Sul será construído em 3 fases, sendo a primeira com
355m de comprimento, a segunda com 257m e a terceira com 170m. O Cais de
Acabamento Norte será construído de uma única vez com 160m.
O Cais de Acabamento Sul será dragado até o nível -9,0m, e se destina ao
acabamento

de

plataformas

tipo

FPSO,

adaptadas

à

exploração

e

armazenamento de óleo cru a partir de navios cargueiros de 300.000 a 400.000
DWT.
O Cais de Acabamento Norte será dragado até o nível -13,0m e se destina ao
acabamento de plataformas semisubmersíveis e acoplamento dos motores
submersos destas. Por esta razão as plataformas semisubmersíveis precisam de
águas mais profundas.
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Figura 2-34: Arranjo dos cais de acabamento norte e sul.

2.3.1.14.1

Função dos cais de acabamento

O cais de acabamento tem basicamente a função de berço para as embarcações,
que ficam atracadas contra as defensas e presas a terra por amarras fixadas aos
cabeços de amarração, para serem finalizadas. O acabamento das embarcações
consiste na montagem de módulos mais leves (pois os mais pesados já foram
montados dentro do dique seco), executar os diversos tipos de instalação
(elétrica, hidráulica, comunicações, etc) e eventualmente em pinturas de
acabamento ou retoques.
Os módulos mais leves são transportados das oficinas para os cais de
acabamento, e de lá transferidos por guindastes sobre trilhos às embarcações.
Portanto, todos os serviços são executados nas embarcações propriamente ditas.
Em resumo, não há previsão de impacto ambiental produzido pelos cais de
acabamento na fase de operação.

2.3.1.15

Consumo e sistema de distribuição de energia

O suprimento de energia elétrica para o Estaleiro Jurong Aracruz será feito pela
ESCELSA, que é a Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica da região,
pro meio de uma linha de transmissão em tensão de 138kV. Esteve valor de
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tensão é compatível com potência instalada de 30MVA prevista para o Estaleiro
na fase de operação.
A linha de transmissão em 138kV deverá partir da Subestação da ESCELSA mais
próxima do Estaleiro. Inicialmente prevê-se a SE Barra do Sahy, que está
localizada na Rodovia ES-010, no quilômetro 61,5, em Barra do Riacho, no
município de Aracruz., distando, aproximadamente, 5km do Estaleiro. Esta linha
de transmissão em 138kV se conectará à Subestação Principal do Estaleiro, a
qual por sua vez será construída dentro da área do mesmo, junto ao limite do
terreno do Estaleiro e voltada para a Rodovia ES-010.
Na subestação principal serão instalados os pórticos de entrada da Linha de
Transmissão da ESCELSA, as chaves seccionadoras, disjuntores, pára-raios,
transformadores de corrente e potencial e dois (2) transformadores de força –
15/18,75 MVA – 138–13,8 kV. Além disso, também serão instalados banco de
capacitores para correção do FP, resistores de aterramento e os bancos de dutos
subterrâneos, responsáveis por levar os cabos de média tensão (13,8 kV) dos
transformadores de força para o Centro de Distribuição e Controle (CDC) de 13,8
kV, localizada dentro da Casa de Controle da Subestação, a qual será edificada
na própria área do Pátio.
A Casa de Controle da Subestação Principal abrigará os Painéis de Supervisão e
Controle da Subestação Principal, o CDC-13,8 kV, carregador de bateria, banco
de baterias seladas em sala própria ventilada, transformador tipo seco classe 15
kV – 13,8kV-380/220V, quadro de distribuição 380/220 V, e quadro de distribuição
125 Vcc.
No caso de uso do gerador de emergência para alimentação alternativa do quadro
de distribuição 380/220 V, o mesmo deverá ficar em sala própria, podendo ser
integrante da Casa de Controle, dotada de ventilação natural e exaustão
mecânica. Deverá ser observada a instalação de elementos necessários pela
proximidade do mar.
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A distribuição secundária de energia elétrica do Estaleiro será feita a partir das
Subestações Secundárias de classe 15 kV, utilizando-se transformadores de
potência do tipo seco. Dentre as características das Subestações secundárias de
energia destacam-se:


Tensão secundária nominal de 4,16 kV - classe de tensão 6 kV, trifásica,
de 60 Hz, neutro aterrado através de resistor, limitando a corrente de falta
a terra em 50 A - 10 s, para atender às bombas de esvaziamento, aos
pórticos do Dique, e aos guindastes dos Cais Sul e Norte;



Tensão secundária nominal de 480 V – classe de tensão 600V, trifásica,
de 60 Hz, neutro aterrado através de resistor, limitando a corrente de falta
a terra em 3A, para atender aos demais consumidores.

As Subestações Secundárias concentrarão o abastecimento de energia elétrica
por áreas do Estaleiro, e ficarão localizadas no centro de consumidores das
respectivas áreas. Cada uma delas abrigará basicamente transformadores de
força classe 15 kV trifásico do tipo seco, resistores de aterramento 600V, CDC-15
kV contendo chave seccionadora e proteção, CDC-480 V contendo basicamente
disjuntores e supervisão/proteção, transformadores de iluminação classe 1,2 kV
do tipo seco, quadros de distribuição 380/220V, carregador de bateria, banco de
baterias seladas de 125 Vcc, e quadro de distribuição 125 Vcc.

2.3.1.16

Consumo e sistema de abastecimento de água

O sistema de distribuição de água potável será projetado para atender os
seguintes tipos de consumo no Estaleiro durante a operação:


Consumo humano



Consumo Industrial
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Volume previsto para consumo de água

2.3.1.16.1.1

Sistema de água potável

O volume de água potável consumida no estaleiro é função da população
trabalhadora do estabelecimento. Conforme a Norma da ABNT – NBR-7229:1993,
cada operário consome 70 l/dia de água enquanto que os funcionários
administrativos consumam 50 l/dia.
O contingente estimado para atuar no EJA é da ordem de 3.500 funcionários,
mas, por margem de segurança, considera-se neste projeto a necessidade de
6.000 trabalhadores por dia trabalhando durante a operação do estaleiro, sendo
500 trabalhadores administrativos e 5.500 operários. Logo o sistema de
abastecimento será projetado para garantir o fornecimento de cerca de 410 m³/dia
para população do estaleiro.

2.3.1.16.1.2

Sistema de água industrial

O volume de água industrial a ser consumida no estaleiro é em função do
consumo na utilização das máquinas das oficinas, dique, cais, jateamento e
serviços como: água para limpeza, rega de jardim, abastecimento das oficinas,
cabines de pintura e teste hidrostático.
Estima-se para isso um consumo de 280 m³/dia de água de serviço no Estaleiro
Jurong Aracruz dentro das atividades descritas.

2.3.1.16.1.3

Fonte de alimentação

A água potável requerida para as instalações do Estaleiro Jurong Aracruz será
fornecida

pela

Concessionária

local

Companhia

Espírito

Santense

de

Saneamento (CESAN). A ligação da CESAN com o estaleiro será realizada por
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meio de ligação feita com tubulação existente que se desenvolve ao longo da
Rodovia ES-010, pertencente ao sistema de abastecimento de água local.
Logo após a ligação com a concessionária e dentro do terreno do Estaleiro, será
instalado um hidrômetro abrigado para medição e controle da entrada de água. A
capacidade e o tipo do hidrômetro serão estabelecidos pela CESAN, bem como
será responsável pela sua instalação em local de fácil acesso.
A Concessionária deverá ser responsável pelo fornecimento de água potável nas
condições requeridas pelo Estaleiro Jurong Aracruz com pressão mínima de 2
kgf/cm²g e nas condições estabelecidos pela Portaria Federal GM/36 do Ministério
da Saúde, garantindo a qualidade da água com teores de cloro residuais
aceitáveis e dentro de um fornecimento regular nos padrões técnicos de
potabilidade de água (recomenda-se um teor mínimo de residual de cloro de 1,5
ppm).

2.3.1.16.1.4

Abastecimento de água aos reservatórios de armazenamento

Após a água passar pelo hidrômetro, será encaminhada para os reservatórios
apoiados. Os reservatórios apoiados serão circulares e construído em chapa de
aço carbono assentados sobre fundação em concreto armado.
A água armazenada nos reservatórios apoiados será encaminhada por recalque
para o reservatório elevado (castelo) através da estação elevatória localizada ao
lado do reservatório. A estação elevatória será composta por duas unidades de
bombeamento, sendo uma unidade operacional e uma de reserva. O castelo
d’água poderá ser alimentado diretamente a partir da concessionária, caso haja
pressão suficiente para tal no ponto de alimentação do estaleiro, aproveitando a
energia disponível pela concessionária.
O castelo terá formato circular e será construído em chapa de aço carbono com
duas câmaras independentes e estanques para manutenção e limpeza. O
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reservatório elevado poderá operar com metade de sua capacidade quando em
períodos de paralisação para manutenção e será responsável pelo abastecimento
de água potável por gravidade no Estaleiro.

2.3.1.16.2

Abastecimento de água potável

A água destinada ao consumo humano (higiene, banho, refeições e outros) será
encaminhada para os pontos de consumo tais como: guarita, ambulatório,
vestiários/sanitários, prédio administrativo, almoxarifado e pontos de consumo
localizados nas oficinas e áreas de utilidades, cabines de pintura, dique seco,
cais, casas de bombas, shot blasting e centrais de ar comprimido. O
abastecimento será do tipo indireto, isto é, alimentando caixas d’água nas
edificações de forma a minimizar as vazões e os diâmetros de alimentação.
O sistema de abastecimento de água industrial através do sistema de água
potável será utilizado como alternativa em caso de falha no sistema de
recuperação de água pluvial.

2.3.1.16.2.1

Distribuição de água potável aos consumidores do estaleiro

A distribuição de água potável aos diversos consumidores do Estaleiro Jurong
Aracruz será feita por gravidade através do castelo utilizando uma rede de
tubulações.
As tubulações abastecerão diretamente as caixas de água localizadas nas
edificações de forma a se garantir uma reserva operacional eficiente no caso de
paralisação do sistema ou no caso de utilização do sistema de água potável para
suprir atividades de produção como no caso de enchimento dos vasos e
tubulações para testes hidrostáticos.
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O sistema de distribuição de água potável além de abastecer os consumidores do
Estaleiro, também será responsável pelas seguintes funções:


Servir como alternativa para pressurização da rede de incêndio do estaleiro
em caso de falha do sistema de água industrial. O sistema deve garantir a
pressurização da tubulação de combate a incêndio com pressão mínima de
1 kgf/cm² para manter a linha cheia de água doce durante os períodos de
não operação, além de, preservar as tubulações contra a corrosão da água
salgada.



Servir como alternativa de suprimento de água industrial em caso de falha
do sistema. Neste caso, a água potável irá abastecer o tanque de água
industrial por bocal independente, quando o mesmo apresentar nível baixo.

2.3.1.16.3

Sistema de abastecimento de água industrial

O sistema de abastecimento e distribuição de água industrial será projetado para
atender os diversos pontos de consumo do Estaleiro Jurong Aracruz durante a
operação. A água industrial atua diretamente nos pontos de consumo das áreas
do estaleiro citadas abaixo:













Oficinas;
Cabines de Pintura;
Área de Jateamento e Pintura;
Dique;
Cais;
Limpeza das Áreas em Geral;
Teste Hidrostático;
Casas de Bombas;
Pátio de Chapas;
Jateamento;
Plataformas;
Outros.

A água industrial tem como função abastecer as necessidades operacionais do
empreendimento e de uso menos nobre, como água para limpeza, rega de jardim,
jateamento em geral, abastecimento das oficinas, cabines de pintura, teste
hidrostático, etc.
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Fonte de alimentação

O sistema de água industrial será abastecido por meio da água de chuva
proveniente das áreas cobertas do empreendimento. A água pluvial que é
derramada nos telhados geralmente é desprezada. Neste projeto propõe-se
recuperar essa água e utilizá-la como água industrial obtendo desta forma uma
economia significativa e preservação dos recursos naturais.
As águas pluviais recolhidas das coberturas das edificações serão conduzidas a
reservatórios para posterior aproveitamento como água industrial, reservando a
água fornecida pela Concessionária como água potável.
Eventualmente poderemos ter abastecimento de água potável para o tanque de
água industrial, no caso de alguma falha na recuperação de água de chuva ou
períodos de longas estiagens.

2.3.1.16.3.2

Abastecimento de água aos reservatórios de armazenamento

A água de chuva das áreas cobertas será encaminhada por tubulações e serão
coletadas em cisternas, após passar por uma decantação em caixa de areia para
retirada de qualquer sólido proveniente da lavagem dos telhados. Haverá uma
interconexão entre as cisternas para uma cisterna principal, de onde a água será
bombeada para os reservatórios de água industrial.
Antes de chegar aos reservatórios de água industrial a água passará por uma
filtragem de modo que se evite passar qualquer resíduo sólido para os tanques.
Os reservatórios apoiados serão circulares e construídos em chapa de aço
carbono assentados sobre fundação em concreto armado.
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Distribuição de água industrial aos consumidores do estaleiro

A distribuição de água industrial aos diversos consumidores do Estaleiro Jurong
Aracruz será feita pela estação de transferência. A estação de transferência será
composta por duas unidades de bombeamento, sendo uma unidade operacional e
uma de reserva.

2.3.1.16.3.4

Potencial de recuperação de água de chuvas

Está previsto para o Estaleiro Jurong Aracruz 90.550 m² de áreas cobertas e o
índice pluviométrico mensal médio é de 100 mm na região do município de
Aracruz. Com isso teremos cerca de 9.550 m³/mês, aproximadamente 320 m³/dia
disponível de água industrial.
Para garantirmos um bom aproveitamento dessa água pluvial recuperada
deveremos prever uma boa reserva de armazenamento. De forma que possa
estocar boa parte da água pluvial no momento de pico de chuva.

2.3.1.16.4
2.3.1.16.4.1

Sistema de armazenamento de água
Sistema de água potável

Em função do consumo humano do estaleiro, estima-se que os reservatórios
apoiados devem ser capazes de acumular cerca de 1.200 m³ enquanto que o
castelo d’água poderá reservar cerca de 200 m³ de água potável. O castelo
deverá ter mais 10 m³ de água potável como reserva dedicada a pressurização do
sistema de combate a incêndio.
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Sistema de água industrial

Para garantir bom aproveitamento da água pluvial recuperada prevê-se uma boa
reserva de armazenamento de forma que possamos estocar boa parte da água
pluvial, inclusive nos períodos de maior intensidade de chuva.
Para tanto, estima-se uma reserva para estocagem mínima de um mês mais um
fator de segurança em função dos períodos de maior intensidade de chuva.
Portanto, a unidade de armazenamento deve ser capaz de estocar 12.000 m³ de
água por mês. Dessa forma, projeta-se um bom armazenamento para suprir os
meses de menor incidência de chuvas.

2.3.1.17

Insumos e produtos

Por definição, insumos representam cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matériasprimas, energia elétrica, máquinas, equipamentos, utilidades, etc.
Os principais insumos envolvidos no processo de produção do estaleiro Jurong
Aracruz são:


Água Potável;



Água Industrial;



Energia Elétrica;



Ar comprimido;



Oxigênio;



Acetileno;



Dióxido de Carbono (CO2);



Argônio;



Nitrogênio;



GLP;



Aço.
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Os produtos gerados no processo das oficinas serão decorrentes do
processamento do aço, na produção de chapas, perfis, blocos e tubos, a fim de
serem utilizados na construção e montagem dos cascos de navios e plataformas.

2.3.1.17.1
2.3.1.17.1.1

Destino dos insumos
Acetileno

O acetileno é um gás sem cor, altamente inflamável, mais leve que o ar. Pelo fato
de proporcionar um chama com até 4000 ºC quando queimado junto com
oxigênio, é muito utilizado em corte e solda. Poderá ser fornecido em cilindros
onde o gás sob pressão fica dissolvido normalmente em acetona.

2.3.1.17.1.2

Oxigênio

O oxigênio participa da composição da atmosfera, sendo responsável por 21% de
seu volume total. É um gás indispensável para a manutenção da vida no planeta,
pois a imensa maioria dos seres vivos, como plantas, animais, bactérias e fungos,
o utilizam em seus processos metabólicos. Tem ponto de ebulição de -183º C,
com propriedades que o tornam sem cheiro ou gosto. É fabricado por liquefação e
eliminação do ar da sua composição.
O oxigênio será utilizado no processamento do aço com corte e solda e
possivelmente poderá ser usado no tratamento de esgotos do Estaleiro Jurong
Aracruz. Poderá ser fornecido na forma gasosa, sob pressão em cilindros ou na
forma líquida, através de um sistema criogênico.
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Argônio

O argônio é um gás quimicamente definido como inerte e seguro, existente no ar
na proporção de 0,9%. Seu ponto de ebulição é de -186º C e, igualmente ao
oxigênio e nitrogênio, é fabricado resfriando-se o ar a temperaturas abaixo de seu
ponto de ebulição. Será utilizado em soldagens especiais como o processo TIG.
Poderá ser fornecido na forma gasosa, sob pressão em cilindros ou na forma
líquida, através de um sistema criogênico.

2.3.1.17.1.4

Dióxido de carbono

Gás quimicamente definido como inerte e seguro, existente na proporção de 0,9%
em relação ao volume total do ar. Seu ponto de ebulição é de –78,9º C e,
igualmente ao oxigênio e nitrogênio, é fabricado resfriando-se o ar a temperaturas
abaixo de seu ponto de ebulição. Muito utilizado em soldagens especiais do tipo
MIG. Poderá ser distribuído sob pressão em cilindros.

2.3.1.17.1.5

Nitrogênio

O nitrogênio é um gás presente na atmosfera na proporção de 78% do seu
volume total. Seu ponto de ebulição é -196º C e não apresenta cheiro ou gosto.
Como o oxigênio, é fabricado baixando a temperatura até seu ponto de ebulição.
Tem uma vasta utilidade na indústria em geral, sendo um gás inerte, pode ser
utilizado na purga e inertização de linhas e tanques, entre outros. Poderá ser
distribuído em estado gasoso em cilindros.

2.3.1.17.1.6

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é uma mistura de gases de hidrocarbonetos
condensáveis presentes no gás natural ou dissolvidos no petróleo. Os
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componentes do GLP, embora à temperatura e pressão ambientais sejam gases,
são fáceis de condensar. Na prática, pode-se dizer que o GLP é uma mistura dos
gases propano e butano.
O GLP é um dos subprodutos do petróleo como a gasolina, diesel e os óleos
lubrificantes, sendo retirado do mesmo através de refino em uma refinaria de
petróleo. Torna-se liquefeito apenas quando é armazenado em bilhas/botijões ou
tanques de aço em pressões de 6 a 8 atmosferas (12 a 14 kgf/cm²). O GLP
poderá ser utilizado no Estaleiro Jurong Aracruz como alternativa ao gás de corte,
acetileno, apesar de possuir uma temperatura menor de chama. Também terá
função no atendimento da demanda da cozinha do refeitório.

2.3.1.17.1.7

Ar comprimido

O ar comprimido é um gás incolor e inodoro, composto pelos elementos presentes
na atmosfera (oxigênio, nitrogênio, CO2, etc.) em proporções definidas sendo que
comprimido por um equipamento, para que possa atender as necessidades dos
pontos de consumo na pressão requerida.

2.3.1.17.1.8

Aço

Aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com
percentagens deste último variando entre 0,008 e 2,11%. Distingue-se do ferro
fundido, que também é uma liga de ferro e carbono, mas com teor de carbono
entre 2,11% e 6,67%.
A diferença fundamental entre ambos é que o aço, pela sua ductibilidade, é
facilmente deformável por forja, laminação e extrusão, enquanto que uma peça
em ferro fundido é fabricada pelo processo de fundição.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
289

O aço será a matéria-prima do Estaleiro Jurong Aracruz que terá a capacidade de
processamento de 4.000 toneladas de aço por mês. A matéria-prima será
fornecida por siderúrgicas licenciadas em forma de chapas.

2.3.1.17.2

Abastecimento

Os gases industriais envolvidos no processo de produção do Estaleiro Jurong
Aracruz serão o oxigênio, acetileno, argônio, dióxido de carbono, nitrogênio, GLP
e o ar comprimido. Esses gases, com exceção do ar comprimido, serão
fornecidos por empresas que produzem e comercializam esses produtos.
O ar será coletado a partir do meio ambiente por meio de compressores que
serão responsáveis por comprimir esse ar e encaminhá-lo para os pontos de
consumo a pressão requerida.
A matéria-prima principal das atividades do estaleiro é o aço. O aço será
processado nas máquinas da oficina de acordo com a necessidade, sendo
transformado em tubos, perfis e chapas para a produção dos navios e
plataformas. Essa matéria-prima será proveniente de siderúrgicas licenciadas
com um pré-tratamento na chapa.

2.3.1.17.3

Armazenamento

A instalação da estação de gases é de responsabilidade da empresa fornecedora
dos gases, bem como o suprimento em tempo hábil dos gases necessários nas
suas quantidades requeridas para a fabricação e operacionalidade do estaleiro. O
armazenamento poderá ser feito em tanques ou cilindros dependendo da
necessidade. Definido o limite de bateria será feita distribuição dos gases aos
diferentes pontos de consumo.
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De acordo com a N-512A, é proibida a presença de vários gases em um mesmo
armazém ou depósito, face ao princípio da seletividade que caracteriza a
armazenagem de gases comprimidos. A Tabela 2-26 apresenta a compatibilidade
dos gases em questão, definindo as condições de armazenamento dos mesmos.

Natureza

Gases

Acetileno

Argônio

Gás Carbônico

Nitrogênio

Oxigênio

GLP

Tabela 2-26: Compatibilidade dos gases comprimidos.

I

Acetileno

S

S

S

S

N

N

IN

Argônio

S

S

S

S

S

S

IN

Gás Carbônico

S

S

S

S

S

S

IN

Nitrogênio

S

S

S

S

S

S

C

Oxigênio

N

S

S

S

S

N

I

GLP

N

S

S

S

N

S

Nota: I = Inflamável;
IN = Inerte;
C = Comburente;
S = Pode ser armazenado com gás ou produto indicado;
N = Não pode ser armazenado com gás ou produto
indicado.

O ar comprimido gerado será proveniente do ar do meio ambiente. O mesmo será
succionado por um compressor, que tem a finalidade de comprimir esse ar
atmosférico e distribuí-lo a pressão requerida pelo sistema.
As chapas de aço pré-tratadas proveniente das siderúrgicas serão estocadas nos
pátios de chapas e perfis metálicos a céu aberto. Após as chapas de aço
passarem por todo tratamento e processamento de corte, dobra e solda na
oficina, o produto será armazenado a céu aberto no pátio de blocos e montagem
para começar a montagem dos módulos dos navios e plataformas.
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Volume previsto

A quantidade gases industriais utilizada no estaleiro vão de acordo com a
necessidade em cada etapa do processo. Para isso estimamos os seguintes
valores de consumo para os gases industriais do estaleiro:


Acetileno: Foi estimado um consumo de 500 kg/mês de acetileno nas
atividades do Estaleiro Jurong Aracruz.



Oxigênio: Foi estimado um consumo de 2000 m³/mês de oxigênio nas
atividades do Estaleiro Jurong Aracruz.



Argônio: Foi estimado um consumo de 100 m³/mês de argônio nas
atividades do Estaleiro Jurong Aracruz.



Dióxido de Carbono: Foi estimado um consumo de 2500 kg/mês de CO2
nas atividades do Estaleiro Jurong Aracruz.



Nitrogênio: Foi estimado um consumo de 50 m³/mês de nitrogênio nas
atividades do Estaleiro Jurong Aracruz.



GLP: Foi estimado um consumo de 500 m³/mês de GLP nas atividades do
Estaleiro Jurong Aracruz.



O ar comprimido será utilizado por diversos equipamentos nas oficinas,
dentre eles: máquinas de jateamento, bombas de pintura, lixadeiras,
agulheiras,

esmerilhadeiras,

etc.

Estimamos

um

consumo

de

ar

comprimido em função das peças de utilização de 250 m³/h (condição
ambiente).
O Estaleiro Jurong Aracruz terá a capacidade de processamento de 4.000
toneladas de aço por mês, sendo que aproximadamente 2% serão de resíduos
sólidos gerados a serem reciclados posteriormente.
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Qualidade
Gases industriais

Os gases industriais devem ser fornecidos conforme padrão apresentado nas
Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).
a) Acetileno
Gás incolor, inflamável, acondicionado dissolvido em acetona.


Identificação
Produto

ACETILENO

Nome Químico

Acetileno

Sinônimos

Etino, Narcileno

Grupo Químico



Alquino

Fórmula

C2H2

Peso Molecular

26,04

Nome Comercial

Este produto é normalmente
utilizado para solda e corte

Dados Físicos

Ponto de Ebulição, 760 mmHg
Ponto de Congelamento
Massa específica kg/m

-75 ºC (-103,4 ºF)
-82,2 ºC (-116 ºF) a 760 mmHg

3

1,1716

Pressão de Vapor a 20º C

43,8 barg (635 psig)

Densidade do Vapor (ar=1)

0,906

Solubilidade em Água, % em Peso

1,7

Percentagem de Matéria Volátil em Volume

100
Gás incolor a temperatura e pressão
normais; odor característico de alho

Aparência e odor

b) Oxigênio
I – Gasoso
Gás incolor, altamente oxidante.
Jamais permita contato de óleo, graxa ou outros combustíveis, diretamente
com oxigênio puro ou em equipamento associado devido ao perigo de
explosão.
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Identificação
Produto

OXIGÊNIO

Nome Químico

OXIGÊNIO

Fórmula
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O2

Peso Molecular

31,9988

Nome Comercial

Oxigênio

Dados Físicos

Ponto de Ebulição, 760 mmHg

-182,96 ºC (-297,33 ºF)

Ponto de Congelamento

-218,78 ºC (- 361,8 ºF)

Massa específica kg/m

3

1,326

Densidade do Vapor (ar=1)

1,105

Solubilidade em Água, % em Peso

0,0491

Percentagem de Matéria Volátil em Volume

100
Gás incolor e inodoro a pressão e
temperatura normais.

Aparência e odor

II – Líquido
Gás incolor, altamente oxidante.
Jamais permita contato de óleo, graxa ou outros combustíveis, diretamente
com oxigênio puro ou em equipamento associado devido ao perigo de
explosão.



Identificação
Produto

OXIGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO

Nome Químico

OXIGÊNIO

Fórmula

O2

Peso Molecular

31,9988

Nome Comercial

Oxigênio
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Dados Físicos

Ponto de Ebulição, 760 mmHg

-182,96 ºC (-297,33 ºF)

Ponto de Congelamento

-218,78 ºC (- 361,8 ºF)

Massa específica kg/m

3

1,326

Densidade do Vapor (ar=1)

1,105

Solubilidade em Água, % em Peso

0,0491

Percentagem de Matéria Volátil em Volume

100
Gás incolor e inodoro a pressão e
temperatura normais.

Aparência e odor

c) Dióxido de Carbono


Identificação
Produto

DIOXIDO DE CARBONO ou GÁS CARBÔNICO

Nome Químico

DIÓXIDO DE CARBONO

Sinônimos

Anidrido Carbônico, Bióxido de Carbono

Grupo Químico

Anidrido Ácido

Fórmula



CO2

Peso Molecular

44,01

Nome Comercial

Dióxido de Carbono e Gás Carbônico

Dados Físicos

Ponto de Ebulição, 760 mmHg
Massa específica kg/m

3

-78,5 ºC
1,833

Pressão de Vapor a 20º C

838 psig

Densidade do Vapor (ar=1)

1.522 a 21 ºC

Solubilidade em Água, % em Peso

0,90

Percentagem de Matéria Volátil em Volume

100
Gás incolor e inodoro. O gás é
levemente ácido e para algumas
pessoas tem o gosto e o odor
levemente caústico.

Aparência e odor

d) Argônio
Gás incolor, inodoro, não reativo, inerte, comprimido a altas pressões. Atua
como asfixiante por deslocamento do ar atmosférico. Produzido e
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comercializado nas formas líquidas e gasosas. Possui vasta aplicação na
indústria como gás de proteção de solda e na produção de aços de
qualidade, bem como em diversas outras aplicações.


Identificação
Produto

ARGÔNIO

Nome Químico

ARGÔNIO

Grupo Químico

Gás nobre (gás raro)

Fórmula



Ar

Peso Molecular

39.95

Nome Comercial

Argônio (este produto é normalmente
utilizado em solda MIG/MAG)

Dados Físicos

Ponto de Ebulição, 760 mmHg

-185,9 ºC (-302,6 ºF)

Ponto de Congelamento

-189,2 ºC (- 308,6 ºF)

Massa específica kg/m3

1,650

Densidade do Vapor (ar=1)

1,38 a 21,2 ºC (70 ºF)

Solubilidade em Água, % em Peso

0,056

Percentagem de Matéria Volátil em Volume

100
Gás incolor e inodoro a pressão e
temperatura normais

Aparência e Odor

e) Nitrogênio
Asfixiante simples.


Identificação
Produto

NITROGÊNIO

Nome Químico

NITROGÊNIO

Sinônimos
Grupo Químico

Dinitrogênio
Gás Permanente

Fórmula

N2

Peso Molecular

28,01

Nome Comercial

Nitrogênio
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Dados Físicos

Ponto de Ebulição, a 10 psig (68,9 kPa)

-195,80 ºC (-320,44 ºF)

Ponto de Congelamento, a 10 psig (68,9 kPa)
Massa Específica

-209,9 ºC (- 345,8 ºF)
1,153 kg/m³ a 70 ºC e 1 atm

Densidade do Gás (ar=1)

0,967 a 21,1 ºC a 1 atm

Solubilidade em Água, % em Peso

0,023 a 0 ºC e 1atm

Percentagem de Matéria Volátil em Volume

100
Gás incolor e inodoro a pressão e
temperatura normais.

Aparência e Odor

f) GLP
Gás inflamável e asfixiante. Será utilizado para abastecimento do refeitório e
como opção para gás de corte.


Identificação
Produto

G.L.P.

Nome Químico
Sinônimos
Grupo Químico

Propano; Butano
Gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo
Mistura de Hidrocarbonetos

Fórmula



C3H8; C4H10

Peso Molecular

44; 58

Nome Comercial

GLP

Dados Físicos

Ponto de Ebulição, 760 mmHg

2 ºC

Pressão de Vapor (kgf/cm²)

15

Densidade
Densidade do Vapor (ar=1)
Solubilidade

0,5 – 0,6
Butano

2,046

Propano

1,56

Na Água

Insolúvel

Em solventes orgânicos

Bastante Solúvel

Percentagem de Matéria Volátil em Volume
Aparência e Odor

100
Incolor e odor característico
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Ar Comprimido

A qualidade do ar comprimido será ditada pelo equipamento mais crítico, para
isso teremos a jusante da unidade compressora um sistema de purificação desse
ar, composto por um resfriador intermediário (intercooler), um resfriador posterior
(aftercooler),

separador

de

umidade

condensada,

purgador,

silenciador,

amortecedor de pulsação, filtros, acessórios e desumidificadores para secagem
total do ar. Esse sistema pode estar integrado ou não ao compressor.
De acordo com a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
(FISPQ) para o ar comprimido, as informações gerais do produto são
apresentadas a seguir:



Identificação
Produto

Ar Comprimido

Nome Químico

Ar Comprimido

Sinônimos

Ar sintético, ar reconstituído, ar medicinal

Grupo Químico

Não Aplicável

Fórmula



(O2 + N2)

Peso Molecular

28,975

Nome Comercial

Ar comprimido, Ar sintético, Ar medicinal, Odontare

Dados Físicos

Ponto de Ebulição, a 10 psig (68,9 kPa)

-194,3 ºC (-317,8 ºF)

Ponto de Congelamento, a 10 psig (68,9 kPa)

-216,2 ºC (-357,8 ºF)

Massa Específica

1,200 kg/m³ a 70 ºC e 1 atm

Densidade do Gás (ar=1)

1,0 a 21,1 ºC a 1 atm

Solubilidade em Água, % em Peso

0,0292 a 0 ºC e 1atm

Percentagem de Matéria Volátil em Volume

100
Gás incolor e inodoro a pressão e
temperatura normais

Aparência e Odor
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Aço

As chapas de aço deverão vir do fornecedor pré-tratadas, sendo que o tratamento
final será dado no próprio estaleiro antes do processamento na oficina.

2.3.1.17.8

Sistema de abastecimento de combustível

O sistema de abastecimento de um estaleiro poderá ser realizado por terra ou
pelo mar.

2.3.1.17.8.1

Sistema de abastecimento por terra

2.3.1.17.8.1.1

Sistema de abastecimento fixo

Não será previsto para o Estaleiro Jurong Aracruz um sistema interno fixo de
abastecimento de combustível (posto de abastecimento e tanque de combustível)
aos veículos que vierem a transitar na área do estaleiro. Para tanto, os mesmos já
deverão vir abastecidos por meio de fontes externas.

2.3.1.17.8.1.2
Haverá

a

Sistema de abastecimento móvel

necessidade

de

abastecimento

de

combustível

de

diversos

equipamentos no estaleiro Jurong Aracruz. Será utilizado óleo diesel para
abastecimento de geradores de emergência, bomba de combate a incêndio,
compressores e da Kamag (veículos de grande porte para transporte de cargas
pesadas dentro do estaleiro).
O abastecimento dos tanques de serviço destes equipamentos será realizado de
forma direta por um caminhão lubrificador e abastecedor, próprio do estaleiro,
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com tanque de capacidade para 5 m³ de diesel. A área de abastecimento desses
equipamentos deve ser contida, com piso impermeável e drenagem encaminhada
para o SAO.
O caminhão de apoio (lubrificador e abastecedor) deverá ser abastecido fora das
instalações do estaleiro.

2.3.1.17.8.2

Sistema de abastecimento por mar

Para as plataformas, o processo de abastecimento de diesel na ocasião de
comissionamento poderá ser feito pelo mar por meio de barcos de suprimentos
habilitados, acostados à plataforma. Na realização desse procedimento todos os
cuidados necessários para evitar acidentes devem ser tomados.
As empresas abastecedoras deverão estar devidamente autorizadas pelos
organismos competentes para o transporte do tipo de produtos combustíveis a
fornecer aos navios e possuir pessoal devidamente habilitado para a condução e
operação dos equipamentos utilizados.
A empresa abastecedora é responsável pelo eventual vazamento de produtos no
mar, devendo estar devidamente preparada, em procedimentos e equipamentos,
para a contenção de um derramamento de qualquer dimensão.
O abastecimento pode ser interrompido, ou não chegar a ter início, se as medidas
de segurança adequadas não forem cumpridas por qualquer uma das
embarcações.
O estaleiro também deverá possuir um grupo de respostas a emergência durante
a operação de abastecimento e transferência de combustíveis, devendo ser
provido de equipamentos e barreiras de contenção marítimas.
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Consumos

No abastecimento por terra, o maior consumidor será a Kamag (Figura 2-35 e
Figura 2-36), com consumo estimado em 24.000 litros de óleo diesel por mês,
considerando operação diária de 8h. Este veículo é utilizado para o transporte
interno no EJA das peças produzidas. Outros consumidores do estaleiro terão
consumo pouco freqüente e em pouca quantidade.
a)

b)

Figura 2-35: a) Vista lateral do Kamag; b) vista superior do Kamag.

Figura 2-36: Foto do Kamag transportando um bloco.
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estimado

será

de

aproximadamente 250 toneladas de óleo combustível a ser transferido para o
comissionamento das plataformas.

2.3.1.18

Aspectos ambientais do processo produtivo

Conforme a NBR ISSO 14.000, aspecto ambiental é um elemento das atividades,
produtos e serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente,
de forma adversa ou benéfica. A operação do estaleiro Jurong do Brasil possui
aspectos que podem impactar o meio ambiente de forma direta ou indiretamente.
A seguir serão descritos os aspectos potenciais provenientes das etapas do
processo produtivo do estaleiro em questão. Para melhor visualização destes
aspectos serão apresentados fluxogramas (legenda apresentada na Figura 2-37)
que indicam o processo de gerenciamento ambiental, as entradas e saídas do
processo produtivo

Legenda
Etapas do
Processo de
Gerenciamento
Ambiental

Etapas do
Processo

Entrada

Metodologia
de Produção

Produto

Saída

Decisão

Figura 2-37: Legenda utilizada nos fluxogramas de aspectos
ambientais do processo produtivo.

2.3.1.18.1

Jateamento

A operação de jateamento pode gerar emissão de material particulado,
relacionado à etapa de abrasão das chapas, e liberação de metais pesados como
chumbo, níquel, zinco e cobre, oriundos da remoção dos revestimentos

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
302

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

pigmentados e dos substratos. O material particulado e o pó fino podem causar,
se inalados, problemas respiratórios, entre outros problemas de saúde. Além
disso, a poeira pode causar poluição do ar e da água.
As emissões atmosféricas oriundas da operação de jateamento são passíveis de
serem transportadas para fora da área onde este processo ocorre. Este transporte
pode ser feito pela água ou pelo ar. Desta forma, estas partículas podem alcançar
outras áreas de produção causando a exposição de trabalhadores a estes
poluentes, além de uma potencial contaminação dos processos de pintura,
podendo, inclusive, interferir negativamente em outras operações realizadas no
estaleiro. Pode ocorrer também a contaminação de vias de drenagem, e
conseqüentemente das águas nelas transportadas. No caso destes poluentes
alcançarem áreas externas ao estaleiro poderá haver impactos sobre as
comunidades locais e sobre o meio ambiente.
Considerando-se o potencial poluidor do setor de jateamento, estas áreas terão o
controle adequado de emissão de poluentes. Neste sentido, busca-se reduzir ao
máximo a quantidade de poluição gerada, de modo a tornar tanto o ambiente da
área de jateamento, quanto as demais áreas do estaleiro, livres dos impactos
destes poluentes, reduzindo-se riscos de contaminação dos trabalhadores, das
comunidades e do meio ambiente.

2.3.1.18.2

Pintura naval

A tinta a ser utilizada na pintura naval será constituída pela tecnologia EURObasic ES301, que se trata de um revestimento anticorrosivo a base de epoxi com
propriedades anticorrosivas excelentes. Este produto é isento de solventes e pode
ser aplicado sobre aço sem restrições de ponto de orvalho. De fato, a superfície a
proteger pode até estar úmida. As características distintivas da gama ES301 são
apresentadas na Tabela 2-27 e suas vantagens são apresentadas na Tabela
2-28.
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Tabela 2-27: Características da tinta naval.
Produto

Sistema



Epoxi modificado, curado com
poliamina



Sem solventes



Tolera aplicação sobre superfícies
húmidas



Sem restrições de ponto de orvalho



Tolerante aos óxidos de ferro
aderentes



Elevada compatibilidade com tintas
antigas.



Excelente aderência ao aço (> 170
Kg/cm2 observados)



Reage com o aço, os óxidos e a
humidade presente



A rugosidade do substrato não é um
factor crítico



Disponível versão “edge retention”
(ES301 S)



Pot life amigável (3 horas a 23ºC, na
versão ES301K)



Viscosidade compatível com
aplicação com rolo, trincha ou air-less
(60:1)



Compatível com hidrodecapagem ao
grau Wj2 da norma SSPC SP12 (Wj2M visual standard as per SSPC Vis4 –
NACE Nº7, MEDIUM flash rust)



Espessuras secas típicas por demão:
100 – 150 microns



Pode ser usado como primário,
intermédio e acabamento de forma
integrada, dependendo dos requisitos



Compatível com acabamento em
poliuretano se a retenção de cor e
brilho quando exposto aos UV é um
requisito



Especificam-se sistemas de 2 ou 3
demãos, com espessuras secas totais
de 200 a 450 microns, dependendo
do tipo de estruturas a proteger, da
corrosividade esperada e da
durabilidade pretendida



Janela de repintura confortável (16 h
– 1 semana a 25ºC)



Dispensa desumidificação mesmo
quando aplicado sob elevada
humidade em espaços confinados

Tabela 2-28: As vantagens da gama ES301.
ES301 + Água


DESEMPENHO




AMBIENTE

Ao aplicar o ES301 imediatamente após a hidrodecapagem ou outros
tratamentos de superfície que utilizem água, sem deixar secar, é
possível garantir um nível muito inferior de sais na superfície;
A utilização de uma ultima demão com boa retenção nas arestas
(“edge retentive”), garantindo uma espessura segura mesmo nas
esquinas, soldaduras e outras zonas difíceis, é um factor adicional de
sucesso;
Aderência muito elevada;
Reacção do ES301 na interface com o aço, com os óxidos e com a
água presente;
A tolerância à superfície e inexistência de restrições de ponto de
orvalho permitem uma maior confiança no resultado.




Tinta isenta de solventes;
O alavancamento da hidrodecapagem pelo sistema ES301 torna esta
técnica ambientalmente vantajosa de preparação de superfície não
só possível mas também PREFERÍVEL em muitos casos.



O custo global de aplicação com Hidrodecapagem + ES301 pode ser
inferior, em muitos casos, ao das soluções clássicas com decapagem
abrasivas e produtos com solventes;
Alcança-se uma economia notável em alguns custos relacionados:

CUSTO


CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
304

Caracterização do
Empreendimento
2

SEGURANÇA

2.3.1.18.3

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz



poupança no custo de remoção e tratamento dos abrasivos,
poupança pelo facto de não ser necessário equipamento de
desumidificação, etc;
Poupança de tempo: não é necessário parar a hidrodecapagem ou a
aplicação de ES301, mesmo sob condições de humidade ambiental
extrema. A solução “edge retentive” permite reduzir o moroso
processo de retoques nas arestas (stripe coating).




Menor risco de inflamação;
Impacto reduzido na saúde: ausência de poeiras e de solventes

Manutenção de navios

As atividades de manutenção de navios geram principalmente resíduos líquidos
dos motores, como óleos, fluídos hidráulicos, lubrificantes, entre outros. Quando
do abastecimento dos navios pode haver liberação de resíduos líquidos e
vapores. Dentre os resíduos líquidos pode-se considerar o vazamento de
hidrocarbonetos, glicóis, e ouros poluentes, os quais têm influencia negativa sobre
a vida aquática. Entre os fluidos adicionais destacam-se os esgotos dos navios e
as águas de lastro, que podem conter óleos, solventes e outros componentes
perigosos.

2.3.1.18.4

Fluxogramas dos aspectos ambientais do processo produtivo

As principais atividades do processo produtivo consideradas na fabricação ou
reforma de embarcações a serem realizadas no Estaleiro Jurong Aracruz,
indicando os respectivos fluxogramas, são: esmerilhamento (Figura 2-38); corte a
quente de chapas de aço (Figura 2-39); fabricação de peças de metal (Figura
2-40); instalação de tubulações (Figura 2-41); pintura em cabines (Figura 2-42); e

jateamento (Figura 2-43).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Caracterização do
Empreendimento
2

Pág.
305

Figura 2-38: Fluxograma do processo de esmerilhamento
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Figura 2-39: Fluxograma do processo de corte a quente
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Figura 2-40: Fluxograma do processo de fabricação de peças de metal.
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Figura 2-41: Fluxograma do processo de fabricação de tubulações.
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Figura 2-42: Fluxograma do processo de pintura em cabines.
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Figura 2-43: Fluxograma do processo de jateamento.
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Efluentes líquidos

Efluente líquido sanitário
Tipos e classificação dos resíduos previstos

Os efluentes líquidos sanitários referem-se aos efluentes domésticos gerados na
unidade. Além dos banheiros e vestiários da área operacional, contribuem
também na geração de efluentes domésticos os prédios administrativos, o
refeitório e a cozinha. Será construída uma estação de tratamento de efluentes
sanitário próprio baseado no método do lodo ativado.

2.3.2.1.2

Volume previsto gerado

O volume dos efluentes líquidos gerados no estaleiro é função da população
trabalhadora do estabelecimento. Conforme a Norma da ABNT – NBR-7229:1993,
cada trabalhador locado no escritório administrativo gera 50 l/dia, enquanto que o
trabalhador da área industrial gera 70 l/dia de efluentes sanitários.
Estima-se

a

necessidade

de

6.000

trabalhadores,

divididos

em

500

administrativos e 5500 operários por dia. Sendo assim, teremos a geração diária
de 410 m³/dia de efluentes líquidos sanitários.

2.3.2.1.3

Sistemas de tratamento

Na operação do Estaleiro Jurong Aracruz, os efluentes sanitários serão tratados
em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) que será constituída baseada
no método do lodo ativado (Aeração Extendida). Neste sentido, o primeiro passo
do tratamento visa a proteção de tubos, equipamentos elétricos e mecânicos e
dispositivos em geral através da remoção de sólidos grosseiros e finos em grelhas
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e caixa de areia. O sistema de tratamento instalado na operação não será o
mesmo utilizado na fase de instalação.
Esses efluentes sanitários são rejeitos líquidos gerados nos banheiros, vestiários,
sanitários e cozinha do empreendimento e serão recolhidos em um sistema de
coleta para enfim serem tratados na ETE.
Os esgotos gerados nas cozinhas serão submetidos à gradeamento e caixa para
retenção de gordura antes de adicionado ao esgoto proveniente dos sanitários e
de lavagens. As duas redes independentes encaminharão os efluentes às
Estações. Esses esgotos passarão por uma unidade de tratamento preliminar
composta de uma grade média para a retenção de sólidos grosseiros,
desarenadores do tipo caixa de areia por gravidade, com velocidade controlada
por medidor de vazão e uma estação elevatória para cada uma das redes.
Devido a grande variação de vazão entre a média e máxima horária, os efluentes
serão recalcados para um tanque de equalização antes de seu encaminhamento
para o tratamento propriamente dito. Além de uniformizarmos a vazão, haverá
também uma redução nas possíveis variações bruscas da qualidade dos resíduos
líquidos, muito comum em unidades com grande variação de população.
Com a redução da variação da qualidade e quantidade dos efluentes que são
encaminhados para o tratamento, espera-se que o processo de tratamento se
desenvolva de forma mais adequada e assim atinja eficiência bastante elevada,
garantindo uma qualidade superior ao efluente tratado.

2.3.2.1.4

Destinação final

Após o tratamento por processo biológico na ETE, com remoção de fósforo e
nitrogênio, o efluente líquido da estação será submetido à microfiltração,
desinfecção por cloração e lançado no mar. O ANEXO XXI apresenta a descrição
técnica operacional da ETE a ser encomendada pelo EJA.
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O excesso de lodo a ser descartado do sistema, depois de estabilizado e
adensado no tanque de lodo, os resíduos sólidos serão desidratados em filtroprensa e dispostos em aterro sanitário para resíduos Classe II.

2.3.2.2

Efluentes líquidos industriais

2.3.2.2.1

Tipos e classificação dos resíduos previstos

Os efluentes líquidos industriais previstos para serem gerados na fase de
operação do Estaleiro Jurong Aracruz serão constituídos dos seguintes tipos:


efluentes líquidos industriais e de limpeza;



efluentes líquidos resultantes dos testes hidrostáticos das tubulações;



efluentes de drenagens e de águas pluviais.

Os efluentes líquidos industriais e de limpeza referem-se aos efluentes produzidos
durante

o

processo

de

operação

e

produção

das

chapas

e

construção/manutenção das plataformas.
Os efluentes líquidos industriais serão constituídos basicamente pela água de
fundo do dique que ao ser esvaziado carrega os rejeitos do material utilizado na
manutenção e construção das plataformas. Também podem ser caracterizados
como tais efluentes a tinta utilizada nas chapas.
Os efluentes líquidos industriais envolvidos no empreendimento podem ser
definidos como:


efluente oleoso – trata-se do próprio resíduo oleoso em quantidade
significativa;



efluente contaminado – pode ser definido como o efluente aquoso
contaminado por esse efluente oleoso criando uma película sobre o corpo
aquoso.
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Os efluentes líquidos industriais e de limpeza são geralmente oriundos de
atividades que possam contribuir com a geração de resíduos oleosos. Esses
resíduos oleosos formam uma película quando em contato com a água, podendo
contaminar corpos d’água e outros recursos naturais, criando condições
inadequadas de seu uso.
Os testes hidrostáticos que serão executados a fim de detectar eventuais defeitos
dos materiais e permitir o alívio das tensões mecânicas, resguardando a
segurança da tubulação. Os testes hidrostáticos, durante a operação, irão
consumir água industrial proveniente da recuperação das águas pluviais das
áreas cobertas a serem estocadas em tanques de água industrial. Durante os
testes, qualquer perda significativa de pressão indicará que algum vazamento
está ocorrendo. Os efluentes de drenagens e de águas pluviais são decorrentes
das águas de lixiviação.

2.3.2.2.2
2.3.2.2.2.1

Volume previsto gerado
Efluentes líquidos industriais e de limpeza

Dos efluentes líquidos previstos, o efluente industrial proveniente da drenagem do
fundo

do

dique

corresponde

à

grande

contribuição

de

efluentes

do

empreendimento durante a operação do estaleiro. O dique tem 520 x 120 x 12 m,
sendo que no processo de esvaziamento do dique cerca de 99% de seu volume
será lançado de volta ao mar por meio das bombas primárias. O 1% restante será
o efluente que deverá ser tratado por conter rejeitos de manutenção/construção
de plataformas. Estima-se que esse volume de efluente líquido industrial seja de
aproximadamente 7.500 m³ a ser tratado considerando o pior cenário (O dique
todo sendo esvaziado de uma só vez).
Não é esperada geração de efluente oleoso, porém não será descartada essa
possibilidade, sendo instalado tratamento adequado para essa ocasião. A
manutenção de máquinas e equipamentos deverá ser feita na oficina, que será
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provida de sistema de drenagem ligada a uma caixa de areia e a um separador
água e óleo.

2.3.2.2.2.2

Efluentes líquidos dos testes hidrostáticos

Com relação aos efluentes líquidos gerados no teste hidrostático pode se afirmar
que o mesmo não terá contribuição significativa e nem contaminantes que
possam afetar o meio ambiente.

2.3.2.2.2.3

Outros

Não é previsto o uso de água de refrigeração na unidade, impossibilitando assim
a geração de efluentes. Não existirão torres de refrigeração nem nenhum sistema
de resfriamento da água.

2.3.2.2.3
2.3.2.2.3.1

Sistemas de tratamento
Efluentes líquidos industriais e de limpeza

a) Efluentes líquidos industriais provenientes do fundo do Dique Seco
Os efluentes líquidos industriais gerados no Estaleiro Jurong Aracruz durante a
operação, são provenientes, na sua totalidade, do processo de esvaziamento do
dique seco.
O processo de esvaziamento do dique é realizado em duas etapas:


Na primeira etapa, as bombas primárias de alta capacidade serão
responsáveis pelo esvaziamento do dique em sua quase totalidade, cerca
de 99%, e lançamento da mesma no mar.
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Na segunda etapa, entram em ação as bombas secundárias. Após o
esvaziamento do dique pelas bombas primárias de alta capacidade, uma
lâmina de água contendo resto de material de manutenção das plataformas
e FPSOs fica no fundo e precisa ser retirada para ser tratado antes de
descartada. As bombas secundárias serão responsáveis em fazer essa
transferência para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR),
para receber o tratamento adequado antes de ser enviado ao seu destino.

O tratamento do sistema efluente líquido industrial será dimensionado para a
água residual que permanece sobre a laje de fundo do dique seco, após
esvaziamento pelas bombas principais.
A fim de proteger tubulações e bombas do sistema de drenagem, um sistema de
gradeamento será fornecido na entrada de água que leva às bombas principais e
secundárias.
A ETAR é constituída por um tanque de sedimentação para remoção de sólidos
em suspensão, óleo e graxa. Se necessário, agentes coagulantes podem ser
aplicados a fim de acelerar o processo de sedimentação dos sólidos em
suspensão.

b) Efluentes líquidos oleosos
Os efluentes líquidos industriais oleosos gerados nos processos de limpeza, bem
como na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados nos processos
operação do Estaleiro Jurong Aracruz, serão acumulados em tambores metálicos
de 200 litros, lacrados quando cheios, rotulados, estocados em área coberta e
com piso impermeável dotado de canaletas e caixa de acumulação, conforme
Norma

ABNT

NBR-12235/1992.

Periodicamente

os

tambores

serão

encaminhados para tratamento do efluente junto a empresa licenciada.
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c) Efluentes líquidos contaminados
Será previsto também nesta fase um Sistema Separador de Água e Óleo que será
interligado as oficinas de manutenção de máquinas do empreendimento. O SAO
se destina a separar o óleo contido nas águas residuais, efluente contaminado,
que está acumulado na superfície da lâmina líquida, permitindo o extravasamento
da água e a retenção do sobrenadante.
A concepção básica de um SAO pode ser definida por um tanque simples que
reduz a velocidade do efluente oleoso, de forma a permitir que a gravidade separe
o óleo da água. Com o tempo adequado e como o óleo tem uma densidade
menor do que a da água, este flutua naturalmente, para então se separar
fisicamente. Desta forma, o sistema de tratamento de efluentes é constituído por
componentes que executam as funções de captação, condução e retenção
seletiva.

Figura 2-44: Representação do Separador Água e Óleo (SAO).
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Efluentes líquidos dos testes hidrostáticos

Após a montagem/manutenção das plataformas atracadas no dique/cais, serão
realizados testes hidrostáticos em todas as tubulações da unidade, antes do início
de sua operação, com água industrial estocada em reservatório no estaleiro, o
que poderá gerar efluentes líquidos. Após tais testes, todos os dutos serão limpos
com água industrial. Não há previsão de uso de quaisquer produtos perigosos
para fins de realização dos testes hidrostáticos. Estes efluentes serão
descartados na rede de drenagem pluvial ou diretamente no mar.
Os projetos de infraestrutura para construção do estaleiro deverão prever a
possibilidade de reaproveitamento da água de teste, visando à diminuição do
volume gasto de água nesta tarefa, bem como a redução dos efluentes
industriais.

2.3.2.2.3.3

Drenagem de águas pluviais

O sistema de drenagem das águas pluviais do empreendimento Estaleiro Jurong
Aracruz será provido de canaletas que delimitarão a área do terreno do estaleiro e
desembocará no mar.

2.3.2.2.3.4

Efluentes líquidos industriais provenientes de outras áreas do
estaleiro

a) Jateamento
Outra fonte de efluente líquido industrial é a água utilizada no jateamento. Na área
do jateamento a chapa passará por alguns processos à base de água e solução
detergente biodegradável. Essa água será reaproveitada ao máximo até o seu
ponto de saturação quando não terá mais condições para ser reutilizada. Quando
não houver mais possibilidades para uso desta água a mesma será recolhida por
caminhão sugador e enviada para tratamento por empresa licenciada.
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b) Oficina
As águas utilizadas no processo de fabricação da chapa de aço são utilizadas por
longos períodos. Após esse tempo de uso, o efluente gerado nesse processo será
enviado para caixas de coleta específicas para depois serem recolhidos por meio
de caminhões sugadores para tratamento em empresa licenciada.

2.3.2.2.4
2.3.2.2.4.1

Destinação final
Efluentes líquidos industriais e de limpeza

O efluente líquido proveniente do fundo do dique após passar pela ETAR estará
livre de contaminantes e liberado para descarte no mar. O descarte será feito por
acesso lateral ao dique junto ao Cais Norte, a 90 metros deste, na posição
geográfica UTM 388.155 / 7.803.468, datum WGS 84. Neste ponto serão
descartados os efluentes provenientes do tratamento da água residual do fundo
do Dique Seco e do tratamento dos efluentes sanitários provenientes,
provenientes da ETE.
Os efluentes líquidos industriais oleosos gerados nos processos de limpeza, bem
como na manutenção de máquinas e equipamentos do Estaleiro Jurong Aracruz,
serão acumulados em tambores metálicos de 200 litros, lacrados quando cheios,
rotulados, estocados em área coberta e com piso impermeável dotado de
canaletas e caixa de acumulação, conforme Norma ABNT NBR-12235/1992.
Periodicamente os tambores serão encaminhados para tratamento do efluente
junto à empresa licenciada pelo IEMA/ES.

2.3.2.2.4.2

Efluentes líquidos dos testes hidrostáticos

Os efluentes líquidos que forem gerados durante o teste hidrostático serão
descartados na rede de drenagem pluvial, pois o mesmo é isento de quaisquer
produtos perigosos ou danosos ao meio ambiente.
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Drenagem de águas pluviais

O sistema de drenagem das águas pluviais do Estaleiro Jurong Aracruz será
provido de canaletas que delimitarão a área do terreno do estaleiro e
desembocará no mar.

2.3.2.2.4.4

Efluentes líquidos industriais provenientes de outras áreas do
estaleiro

Os efluentes provenientes das atividades nas oficinas e jateamento, quando não
houver mais possibilidades para uso desta água, a mesma será recolhida por
caminhão sugador e enviada para tratamento por empresa licenciada pelo
IEMA/ES.

2.3.3

Emissões atmosféricas

As principais emissões atmosféricas decorrentes das atividades industriais do
Estaleiro Jurong Aracruz constituem-se basicamente de Material Particulado (MP)
e Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano (NMVOC).
Neste item, serão descritas as emissões atmosféricas geradas em decorrência da
operação do Estaleiro Jurong Aracruz, considerando: as fontes de geração; a
caracterização qualitativa e quantitativa das emissões atmosféricas e os sistemas
e equipamentos de controles dessas emissões.

2.3.3.1

Fontes de geração de emissões atmosféricas

Nesta fase as principais fontes de emissão atmosféricas serão classificadas em
dois tipos:
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Fontes Fixas Pontuais: representadas pelos dutos e chaminés dos
coletores de pó e filtros com etapas de filtragem (elementos filtrantes de
papel, poliéster e carvão ativado), utilizados como sistemas de controles
nos processos de jateamento com granalha de aço e pintura. Essas fontes
normalmente geram materiais particulados originados do processo
industrial. Gases (NMVOC) também são emitidos quando no processo
houver a utilização de tintas a base de solvente;



Fontes Fixas Fugitivas: o seu principal poluente será o material
particulado. As fontes fugitivas são caracterizadas por não serem captadas
através de chaminés antes do lançamento das emissões na atmosfera e
por ocorrerem de maneira desordenada e variável, mesmo em instantes.
São representadas, por exemplo, pelas atividades de corte e solda de
chapas metálicas e soldagem de tubos, painéis e subpartes metálicos.

As principais fontes de emissões atmosféricas para as diversas etapas do
processo industrial de construção de sondas de perfuração e navios plataforma
(FPSO) e de reparo de embarcações tipo VLCC (navios de 330 x 60 m) estão
apresentadas a seguir:


Galpão de Caldeiraria – Setor Automatizado de Pré-Tratamento e
Pintura: geração de emissões pontuais de material particulado e
compostos orgânicos voláteis não metano provenientes de dutos e
chaminés dos coletores de pó e filtros com etapas de filtragem (elementos
filtrantes de papel, poliéster e carvão ativado), utilizados como sistemas de
controles nas máquinas de jateamento e pintura de chapas, tubos e perfis.



Galpão de Caldeiraria – Setor das Oficinas de Corte: geração de
emissões fugitivas de material particulado (fumos de corte) provenientes
das estações de corte a quente, destinadas a chapas, tubos e perfis. Os
fumos serão controlados por sistema de exaustão com filtro tipo cartucho.
A Figura 2-45 exemplifica uma operação de corte a quente, a plasma.
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Galpão de Caldeiraria – Setor de Fabricação de Painéis e Sub-Partes:
geração de emissões fugitivas de material particulado provenientes da
operação de solda (máquinas de solda), utilizada na fabricação de painéis
e subpartes (junção de placas e painéis). Estas emissões serão
controladas por extrator (aspirador) portátil de fumos de solda com filtro
tipo cartucho, na soldagem dos Stiffeners (reforços nas junções).

Figura 2-45: Operação de corte a plasma em chapa
metálica.
Fonte: SOITAAB.



Galpão de Caldeiraria – Setor de Fabricação de Blocos: geração de
emissões fugitivas de material particulado provenientes da operação de
solda (máquinas portáteis de solda), utilizada na fabricação de blocos
(junção de subpartes).



Galpão de Fabricação de Tubulação (Oficina de Tubos): geração de
emissões fugitivas de material particulado provenientes das operações de
corte a quente e solda, utilizadas na fabricação de tubulações e acessórios,
tais como, flanges, conexões, curvas, e outros.
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Galpão de Jateamento e Pintura: geração de emissões pontuais de
material

particulado

e

compostos

orgânicos

voláteis

não

metano

provenientes de chaminés dos coletores de pó e filtros com etapas de
filtragem (elementos filtrantes de papel, poliéster e carvão ativado),
utilizados como sistemas de controles nas operações de jateamento e
pintura de peças e partes metálicas.


Cabines de Jateamento e Pintura: geração de emissões pontuais de
material

particulado

e

compostos

orgânicos

voláteis

não

metano

provenientes de chaminés dos coletores de pó e filtros com etapas de
filtragem (elementos filtrantes de papel, poliéster e carvão ativado),
utilizados como sistemas de controles nas operações de jateamento e
pintura de blocos.


Área de Montagem a Céu Aberto - Áreas de Armazenamento de
Blocos e Módulos e Dique Seco: geração de emissões fugitivas de
material particulado provenientes da operação de solda, utilizada na junção
de blocos, módulos e outros ao casco do navio em construção ou em
reparo.

A maioria das tintas contém solvente orgânico que será removido por evaporação
depois de ter sido aplicada a uma superfície em boas condições para que a
mesma seque ou cure. A menos que sejam captados por exaustão e
encaminhados para sistemas de controle de lavagem em contra-corrente (lavador
tipo “scrubber”), por absorção ou filtros com etapas de filtragem (elementos
filtrantes de papel, poliéster e carvão ativado), por adsorção ou destruídos por
incineração, estes solventes serão emitidos para atmosfera na forma de NMVOC.
Outra maneira de controle dessas emissões é utilizar tintas em pó e líquidas,
livres de solventes orgânicos, evitando assim, as emissões de VOC não metano.
(EMEP/CORINAIR, 2009).
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O solvente tem a função de diminuir a viscosidade das tintas para facilitar a
aplicação, de homogeneizar a película, de melhorar a aderência e atuar sobre a
secagem. (EMEP/CORINAIR, 2009).
Com o intuito de reduzir e/ou evitar as emissões de Compostos Orgânicos
Voláteis Não Metano (NMVOC) nas diversas etapas do processo industrial, a
Jurong do Brasil irá utilizar tintas epóxi à base de água, livres de solvente, na
maioria de suas operações de pintura.
Na preparação superficial de chapas, tubos, perfis, peças e partes de aço será
utilizada a tinta primer que é a base de solvente, como proteção anti-corrosiva.
Neste caso haverá emissões de NMVOC, mas serão controladas através de filtros
com etapas de filtragem (elementos filtrantes de papel, poliéster e carvão
ativado), pelo método de adsorção.
Além dessas, haverá também a geração das emissões de óxido de nitrogênio
(NOX), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos
totais (THC) e particulados (MP), provenientes dos motores dos veículos de
transportes (motores a diesel, gasolina, álcool e GNV), balsa com guindaste
(motor a diesel), bombas para combate a incêndio (motores a diesel),
compressores (motores a diesel), geradores de emergência (motores a diesel)
utilizados durante essa fase.

2.3.3.2

Caracterização qualitativa e quantitativa das emissões atmosféricas

A Tabela 2-29 e a Tabela 2-30 apresentam os resultados das emissões
atmosféricas das fontes mais significativas do Estaleiro Jurong Aracruz,
considerando: as taxas de emissão (g/s, kg/h e t/ano) de material particulado total
(MPT), partículas inaláveis (PM10 - fração menor que 10 μm) e compostos
orgânicos voláteis não metano (NMVOC) emitidas em cada fonte; dados físicos e
localização geográfica.
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Nessas tabelas estão contempladas as fontes pontuais e fugitivas com suas
respectivas taxas de emissão, como por exemplo: as chaminés dos coletores de
pó e filtros com etapas de filtragem (elementos filtrantes de papel, poliéster e
carvão ativado) das cabines de jateamento e pintura e operação de solda, para a
união de chapas, tubulações, acessórios, perfis, painéis, subpartes e blocos.
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Tabela 2-29: Taxas de emissão de material particulado estimadas para as emissões decorrentes das fontes do Estaleiro
Jurong Aracruz – Barra do Sahy/ES. Fase de Operação.
Emissões Atmosféricas - ESTALEIRO JURONG DO BRASIL - 2009 - Material Particulado
Número

Identificação da Fonte

Setor
Automatizado
Pré-Tratamento
e Pintura
(Oficina de
Cascos)
Automatizado
Pré-Tratamento
e Pintura
(Oficina de
Cascos)

Tipo

Controle

Coord.X
UTM (m)

Coord.Y
UTM (m)

Diam.
(m)

Alt.Fonte
(m)

Alt.Solo
(m)

Vazão
(m3/s)

Temp.
( oC)

PM10
(t/ano)

MPT
(t/ano)

PM10
(Kg/h)

MPT
(Kg/h)

PM10
(g/s)

MPT
(g/s)

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387083

7802775

0,50

4,50

13,00

7,50

30,0

0,1387

0,1541

0,0657

0,0730

0,0182

0,0203

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387118

7802783

0,50

4,50

13,00

7,50

30,0

0,1387

0,1541

0,0657

0,0730

0,0182

0,0203

1

Máquina de Jateamento de Chapas

2

Máquina de Jateamento de Tubos e
Perfis

3

Jateamento e Pintura - Chaminé A

Galpão de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387273

7802818

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

4

Jateamento e Pintura - Chaminé B

Galpão de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387260

7802828

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

5

Cabine de Jateamento e Pintura 01 Chaminé 01A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387380

7802998

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

6

Cabine de Jateamento e Pintura 01 Chaminé 01B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387390

7802990

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

7

Cabine de Jateamento e Pintura 02 Chaminé 02A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387405

7803028

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

8

Cabine de Jateamento e Pintura 02 Chaminé 02B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387415

7803020

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

9

Cabine de Jateamento e Pintura 03 Chaminé 03A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387430

7803063

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

10

Cabine de Jateamento e Pintura 03 Chaminé 03B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387440

7803055

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

11

Cabine de Jateamento e Pintura 04 Chaminé 04A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387453

7803093

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946
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Tabela 2-14 (continuação): Taxas de emissão de material particulado estimadas para as emissões decorrentes das fontes do
Estaleiro Jurong Aracruz – Barra do Sahy/ES. Fase de Operação.
Emissões Atmosféricas - ESTALEIRO JURONG DO BRASIL - 2009 - Material Particulado
Número

Identificação da Fonte

Setor

Tipo

Controle

Coord.X
UTM (m)

Coord.Y
UTM (m)

Diam.
(m)

Alt.Fonte
(m)

Alt.Solo
(m)

Vazão
(m3/s)

Temp.
( oC)

PM10
(t/ano)

MPT
(t/ano)

PM10
(Kg/h)

MPT
(Kg/h)

PM10
(g/s)

MPT
(g/s)

12

Cabine de Jateamento e Pintura 04 Chaminé 04B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387463

7803088

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

13

Cabine de Jateamento e Pintura 05 Chaminé 05A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387475

7803125

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

14

Cabine de Jateamento e Pintura 05 Chaminé 05B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387485

7803118

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

15

Cabine de Jateamento e Pintura 06 Chaminé 06A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387500

7803158

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

16

Cabine de Jateamento e Pintura 06 Chaminé 06B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Coletor de pó com
Filtros Tipo Cartucho
em Poliéster
Spunbonde

387510

7803153

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,3237

0,3596

0,3065

0,3406

0,0851

0,0946

17

Soldagem de Chapas Metálicas

Processamento
do Aço - Painéis
(Oficina de
Casco)

Fugitiva

Extrator (Aspirador)
Portátil de Fumos de
Solda com Filtro Tipo
Cartucho

387193

7803000

-

1,00

13,00

-

-

0,0258

0,0258

0,0122

0,0122

0,0034

0,0034

18

Soldagem de Tubos Metálicos

Oficina de
Tubos

Fugitiva

-

387145

7802645

-

1,00

13,00

-

-

9,8280

9,8280

4,6534

4,6534

1,2926

1,2926

19

Soldagem de Blocos

Montagem de
Blocos

Fugitiva

-

387295

7803108

-

2,00

13,00

-

-

11,4560

11,4560

5,4242

5,4242

1,5067

1,5067

26,1188

26,6531

14,5125

15,0039

4,0312

4,1677

Total

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
328

Caracterização do
Empreendimento
2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Tabela 2-30: Taxas de emissão de compostos orgânicos voláteis não metano estimadas para as emissões decorrentes das
fontes do Estaleiro Jurong do Brasil – Barra do Sahy/ES. Fase de Operação.
Emissões Atmosféricas - ESTALEIRO JURONG DO BRASIL - 2009 - NMVOC - Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano
Número

Identificação da Fonte

Setor

Alt.Fonte
(m)

Alt.Solo
(m)

Vazão
3
(m /s)

Temp.
o
( C)

NMVOC
(t/ano)

NMVOC
(Kg/h)

NMVOC
(g/s)

(a)

2,00

13,00

2,73

30,0

0,0187

0,0089

0,0025

(a)

2,00

13,00

2,73

30,0

0,0187

0,0089

0,0025

Tipo

Controle

Coord.X
UTM (m)

Coord.Y
UTM (m)

Diam.
(m)

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado) + Filtro
Posterior Tipo HEPA

387095

7802790

0,50

387128

7802790

0,50

Máquina de Pintura de Chapas

Automatizado
Pré-Tratamento
e Pintura
(Oficina de
Cascos)

2

Máquina de Pintura de Tubos e Perfis

Automatizado
Pré-Tratamento
e Pintura
(Oficina de
Cascos)

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado) + Filtro
Posterior Tipo HEPA

3

Jateamento e Pintura - Chaminé A

Galpão de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387273

7802818

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

4

Jateamento e Pintura - Chaminé B

Galpão de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387260

7802828

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

5

Cabine de Jateamento e Pintura 01 Chaminé 01A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387380

7802998

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

6

Cabine de Jateamento e Pintura 01 Chaminé 01B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387390

7802990

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

7

Cabine de Jateamento e Pintura 02 Chaminé 02A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387405

7803028

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

8

Cabine de Jateamento e Pintura 02 Chaminé 02B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387415

7803020

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

9

Cabine de Jateamento e Pintura 03 Chaminé 03A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387430

7803063

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

1
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Tabela 2-15 (continuação): Taxas de emissão de compostos orgânicos voláteis não metano estimadas para as emissões decorrentes
das fontes do Estaleiro Jurong do Brasil – Barra do Sahy/ES. Fase de Operação.
Emissões Atmosféricas - ESTALEIRO JURONG DO BRASIL - 2009 - NMVOC - Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano
Número

Identificação da Fonte

Setor

Tipo

Controle

Coord.X
UTM (m)

Coord.Y
UTM (m)

Diam.
(m)

Alt.Fonte
(m)

Alt.Solo
(m)

Vazão
(m3/s)

Temp.
( oC)

NMVOC
(t/ano)

NMVOC
(Kg/h)

NMVOC
(g/s)

387440

7803055

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

10

Cabine de Jateamento e Pintura 03 Chaminé 03B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

11

Cabine de Jateamento e Pintura 04 Chaminé 04A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387453

7803093

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

12

Cabine de Jateamento e Pintura 04 Chaminé 04B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387463

7803088

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

13

Cabine de Jateamento e Pintura 05 Chaminé 05A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387475

7803125

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

14

Cabine de Jateamento e Pintura 05 Chaminé 05B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387485

7803118

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

15

Cabine de Jateamento e Pintura 06 Chaminé 06A

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387500

7803158

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

16

Cabine de Jateamento e Pintura 06 Chaminé 06B

Cabines de
Jateamento e
Pintura

Pontual

Filtro com Etapas de
Filtragem (Elementos Papel - Poliester Carvão Ativado)

387510

7803153

1,00

4,50

13,00

35,00

30,0

0,5994

0,5676

0,1577

8,4292

7,9645

2,2124

Total

OBS: (a) Diâmetro equivalente de saída dos gases de exaustão (não possui chaminé ‐ a saída dos gases se dá no próprio corpo do filtro).
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Memorial de cálculo das estimativas de Material Particulado e
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano das fontes de emissão

Fontes Pontuais – Chaminés
O levantamento das fontes pontuais foi realizado através de informações
fornecidas pela empresa Jurong do Brasil, contemplando os seguintes dados:
características físicas e geométricas (altura e diâmetro da fonte, altura do solo em
relação à fonte e vazão e temperatura de saída dos gases de exaustão das
chaminés), concentrações dos poluentes emitidos, fluxograma de processo,
desenhos, equipamentos/sistemas de controles utilizados e coordenadas
geográficas de localização (UTM).
Para o cálculo da taxa de emissão (kg/h) dos dutos e chaminés dos coletores de
pó e filtros com etapas de filtragem (elementos filtrantes de papel, poliéster e
carvão ativado), utilizados como sistemas de controle nas operações de
jateamento e pintura, foram adotados dados de concentração de material
particulado total, concentração de compostos orgânicos voláteis não metano e
vazão de saída dos gases das chaminés baseados nas especificações de
projetos de fornecedores, fornecidos pela Jurong.
Estas emissões de material particulado total e compostos orgânicos voláteis não
metano foram estimadas através da seguinte equação:
TEMPT ou NMVOC = ((C * V) / 106)

(kg/h)

Onde:
TEMPT

ou NMVOC

– Taxa de Emissão de Material Particulado Total - MPT ou
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano em “kg/h”;

C – Concentração de Material Particulado Total – MPT ou Compostos Orgânicos
Voláteis Não Metano em “mg/Nm3”;
V – Vazão dos Gases na Chaminé em “Nm3/h”.
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Na expressão, deve-se considerar que “106” corresponde à transformação de
miligrama para quilograma.
As taxas de emissão de partículas menores de 10μm – PM10 (TEPM10) foram
calculadas através da relação entre MPT e PM10. Foi adotada a relação de 90%,
baseado nos fatores de emissão de MPT e PM10 fornecidos na Section 13.2.6
“Abrasive Blasting”, Compilation of Air Pollutant Emission Factors - AP-42. (PM10
= 0,90 MPT).
A Tabela 2-31 apresenta os dados adotados para os cálculos das emissões de
material particulado total e compostos orgânicos voláteis não metano proveniente
dos dutos e chaminés dos coletores de pó e filtros com etapas de filtragem a
serem implantados no Estaleiro Jurong Aracruz.
Tabela 2-31: Dados de concentração de material particulado total, concentração de
compostos orgânicos voláteis não metano e da vazão dos gases utilizados para o cálculo
das emissões nos dutos e chaminés dos sistemas de controle utilizados nas operações
de jateamento e pintura a serem instalados no Estaleiro Jurong Aracruz.
FONTES EMISSORAS

CONCENTRAÇÃO
MPT (MG/NM3)

CONCENTRAÇÃO
NMVOC (MG/NM3)

3,00

-

24.326,73

-

1,00

8.865,74

3,00

-

24.326,73

-

1,00

8.865,74

Máquina de Jateamento de Chapas
Máquina de Pintura de Chapas
Máquina de Jateamento de Tubos e Perfis
Máquina de Pintura de Tubos e Perfis

VAZÃO
(NM3/H)

Jateamento e Pintura (Jateamento) – Chaminé A

3,00

-

113.524,75

Jateamento e Pintura (Jateamento) – Chaminé B

3,00

-

113.524,75

Jateamento e Pintura (Pintura) – Chaminé A

-

5,00

113.524,75

Jateamento e Pintura (Pintura) – Chaminé B

-

5,00

113.524,75

Cabine de Jateamento e Pintura 01 (Jateamento) (1)
Chaminé 01A

3,00

-

113.524,75

Cabine de Jateamento e Pintura 01 (Jateamento) (1)
Chaminé 01B

3,00

-

113.524,75

Cabine de Jateamento e Pintura 01 (Pintura) - Chaminé
(1)
01A

-

5,00

113.524,75

Cabine de Jateamento e Pintura 01 (Pintura) - Chaminé
(1)
01B

-

5,00

113.524,75

Os dados de concentração de MPT e NMVOC e vazão dos gases serão os mesmos para as seis cabines de jateamento e
pintura.

Para o cálculo das taxas de emissão dos dutos e chaminés do estaleiro em t/ano
foi utilizada a equação:
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TEMPT (t/a) ou NMVOC (t/a) = (TEMPT (kg/h) ou NMVOC (kg/h) * ((8 * Nº dias/ano) / 103)) (t/ano)
Onde:
TEMPT (t/a) ou NMVOC (t/a) = Taxa de Emissão de Material Particulado Total – MPT ou
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano em “t/ano”;
TEMPT (kg/h) ou NMVOC (kg/h) = Taxa de Emissão de Material Particulado Total – MPT ou
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano em “kg/h”;
8 = número de horas por dia que o estaleiro funcionará em “h/dia”;
Nº dias /ano = número de dias por ano que o estaleiro funcionará em “dias/ano”,
sendo de 264 dias/ano trabalhados;
A expressão “103” corresponde à transformação de quilograma para tonelada.
No cálculo das taxas de emissão em g/s, foi utilizada a equação 03:
TEMPT (g/s) ou NMVOC (g/s) = (TEMPT (kg/h) ou NMVOC (kg/h) * (1000/ 3600))

(g/s)

Onde:
TEMPT (g/s) ou NMVOC (g/s) = Taxa de Emissão de Material Particulado Total – MPT ou
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano em “g/s”;
TEMPT (kg/h) ou NMVOC (kg/h) = Taxa de Emissão de Material Particulado Total – MPT ou
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano em “kg/h”;
A expressão “(1000 / 3600)” corresponde à transformação de quilograma para
grama e hora para segundo.
Nos cálculos foram adotados que a operação funcionará 8 h/dia, 22 dias/mês e 12
meses/ano, totalizando 264 dias/ ano.
Fontes extensas – operação de solda
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O levantamento das fontes de emissões fugitivas geradas na operação de solda,
contempladas na Tabela 2-31 foi realizado através de informações fornecidas
pela empresa Jurong do Brasil, e contemplaram os seguintes dados:
características físicas e geométricas (altura da fonte e altura do solo em relação à
fonte), tipos de materiais manuseados, fluxograma de processo, desenhos,
equipamentos/ sistemas de controles utilizados e coordenadas geográficas de
localização (UTM).
Para o cálculo da estimativa das emissões fugitivas de material particulado na
operação de solda foram utilizados fatores de emissão (g/kg) retirados da “Section
– 12.19 Electric Arc Welding (Tabela 12.19-1), Compilation of Air Pollutant
Emission Factors - AP-42 - EPA – U.S. Environmental Protection Agency”. Estes
fatores estão apresentados na Tabela 2-32.
Tabela 2-32: Dados adotados na estimativa das taxas de emissão de PM10 geradas na
operação de solda.
SETOR

PROCESSO
DE SOLDA

TIPO DE
ELETRODO

FEPM10
(G/KG)

EF (%)
CONTROLE
(1)

SMAW
GMAW
FCAW
SAW

QUANT.
ELETRODO
(KG/ANO)

E7018
18,40
99,80
360.000
(1)
E70S-6
5,20
99,80
360.000
Montagem de Painéis
(1)
E71T-1
12,20
99,80
360.000
(1)
EM12K
0,05
99,80
360.000
E6010
25,60
0,00
180.000
SMAW
E7018
18,40
0,00
180.000
Oficina de Tubos
E70S-3
5,20
0,00
180.000
GMAW
E308L
5,40
0,00
180.000
SMAW
E7018
18,40
0,00
320.000
Montagem de Blocos
GMAW
E70S-6
5,20
0,00
320.000
FCAW
E71T-1
12,20
0,00
320.000
A eficiência foi definida de acordo com o sistema e equipamento de controle (Extrator Portátil de Fumos de Solda com Filtro
Tipo Cartucho) a ser utilizado no estaleiro.

A equação a seguir foi utilizada no cálculo das taxas de emissão de material
particulado geradas na operação de solda:
TE PM 10  (( Fe PM 10  Q  ((100  E ) / 100 )) /( N º dia / ano * 8 * 10 3 )) (kg/h)

Onde:
TEPM10 – Taxa de Emissão de Partículas menores de 10μm – PM10 em “kg/h”;
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FePM10 – Fator de Emissão para PM10 em “g/kg”;
Q – Quantidade de material manuseado (eletrodo) em “kg/ano”;
E – Eficiência de Controle (%).
8 = número de horas por dia que o estaleiro funcionará em “h/dia”;
Nº dias /ano = número de dias por ano que o estaleiro funcionará em “dias/ano”,
sendo de 264 dias/ano trabalhados.
A expressão “103” corresponde à transformação de grama para quilograma.
Obs: Todo material particulado gerado na operação de solda pode ser
considerado partícula menor que 10μm – PM10, conforme descrito na “Section –
12.19 Electric Arc Welding (Tabela 12.19-1), Compilation of Air Pollutant Emission
Factors - AP-42 - EPA – U.S. Environmental Protection Agency”.

(TEPM10 =

TEMPT).

Para o cálculo das taxas de emissão das fontes extensas do estaleiro em t/ano e
g/s foram utilizadas as seguintes equações:
TEPM10 (t/a) = (TEPM10 (kg/h)*((8*Nº dias/ano)/103)) (t/ano)
TE PM10 (g/s) = (TE PM10 (kg/h)* (1000/ 3600))

(g/s)

[Equação 5]
[Equação 6]

Onde:
TEPM10 (t/a) = Taxa de Emissão de Partículas menores de 10μm – PM10 em “t/ano”;
TEPM10 (g/s) = Taxa de Emissão de Partículas menores de 10μm – PM10 em “g/s”;
TEPM10 (kg/h) = Taxa de Emissão de Partículas menores de 10μm – PM10 em “kg/h”;
8 = número de horas por dia que o estaleiro funcionará em “h/dia”;
Nº dias /ano = número de dias por ano que o estaleiro funcionará em “dias/ano”,
sendo de 264 dias/ano trabalhados;
A expressão “103” corresponde à transformação de quilograma para tonelada.
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A expressão “(1000 / 3600)” corresponde à transformação de quilograma para
grama e hora para segundo.
Nos cálculos foram adotados que a operação funcionará 8 h/dia, 22 dias/mês e 12
meses/ano, totalizando 264 dias/ ano.
Na Tabela 2-31 estão apresentados os dados que foram adotados para a
estimativa das taxas de emissão de material particulado para essa operação.

2.3.3.2.2

Padrões de emissão para as fontes fixas pontuais de emissões
atmosféricas – operações de jateamento e pintura

Nas operações de jateamento e pintura não existe legislação do município de
Aracruz, do estado do Espírito Santo e/ou federal que estabelece limites máximos
de emissão de material particulado e compostos orgânicos voláteis não metano
para fontes fixas. A regulamentação ambiental brasileira existente, a Resolução
CONAMA 382/2006 está voltada para processos de geração de calor a partir da
combustão externa a óleo combustível, gás natural, bagaço de cana, derivados da
madeira; de geração de energia elétrica, a turbina a gás; refinarias de petróleo;
fábricas de celulose; indústrias siderúrgicas, usinas de pelotização de minério de
ferro e outros.

2.3.3.3

Sistemas e equipamentos de controle de emissões atmosféricas

Para a redução das emissões de material particulado e compostos orgânicos
voláteis não metano nas atividades de jateamento, pintura, solda e corte a quente
serão utilizados sistemas e medidas de controles de emissões atmosféricas, tais
como: coletores de pó e filtros com etapas de filtragem (elementos filtrantes de
papel, poliéster e carvão ativado), no jateamento e pintura; sistema de exaustão
com filtro tipo cartucho, no controle dos fumos de corte a quente; extrator
(aspirador) portátil de fumos de solda com filtro tipo cartucho, na soldagem dos
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Stiffeners (reforços nas junções); utilização de tintas epóxi à base de água, livres
de solvente, na maioria de suas operações de pintura.
Para a redução dos gases e particulados gerados pelos veículos usados no
transporte deverá ser adotada a medida de controle de manter os veículos
regulados, com suas manutenções em dia de acordo com os manuais dos
fabricantes, através do Programa Interno de Autofiscalização da Correta
Manutenção de Veículos movidos a óleo Diesel quanto a Emissão de Fumaça
Preta (Portaria IBAMA Nº 85/96 e Resoluções CONAMA 07/93, 16/95 e 251/99).
A Tabela 2-33 apresenta os sistemas para controle de emissão atmosférica que
estão sendo considerados no projeto do Estaleiro Jurong Aracruz.
A Figura 2-46 exemplifica um extrator portátil de fumos de solda com filtro tipo
cartucho. O filtro tipo cartucho (Ultra-Web) pode ser exemplificado na Figura
2-47.
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Tabela 2-33: Sistemas de controles de emissão atmosférica a serem implantados no Estaleiro Jurong Aracruz.
ÁREA / SUBEÁREA
RECEBIMENTO E
Almoxarifado
ESTOCAGEM DE
aberto
CHAPAS E PERFIS

ATIVIDADE / PROCESSO

Manuseio de materias
metálicos em pátio aberto

SISTEMAS / MÁQUINAS

Veículos pesados / motores
diesel

Preparação superficial de
chapas (Plate Shot Blasting)
Duas linhas de jateamento
/ Jateamento e pintura de
(sistema) com granalha de aço
proteção
e aplicação de proteção
superficial (pintura de
1° Galpão
proteção), sendo uma para
(preparação, Preparação superficial de
chapas e outra para tubos e
tubos e perfis (Profile Shot
corte,
perfis
conformação Blasting) / Jateamento e
e acabamento) pintura de proteção

Corte de chapas
CALDEIRARIA

Corte de tubos e perfis de
aço.

Quatro linhas de corte a
quente (sistema) com oxicorte
e plasma, sendo três para
chapas e outra para tubos e
perfis

Fabricação de subpartes em Uma linha de soldagem de
aço / Soldagem (SMAW;
chapas (fabricação de
GMAW; FCAW; SAW)
paineis), com uso de uma
estação de soldagem

2° Galpão
(fabricação de
Fabricação de subpartes em Uma linha de soldagem de
Sub-partes)
aço / Soldagem (SMAW;
paineis (fabricação de
GMAW; FCAW; SAW)
módulos), com uso de
máquinas de soldas portáteis
3°, 4° e 5°
Fabricação de blocos em
Galpão
aço / Soldagem (SMAW;
(fabricação de
GMAW; FCAW)
bloco)

SISTEMA DE CONTROLE (ST)

N/A
Jateamento: Sistema com filtro tipo cartucho com elementos em poliéster e
descarga em chaminé (dim.: Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Pintura: Sistema com filtros com três etapas de filtragem, sendo a primeira
com elemento em papel, a segunda com elemento em poliester e a terceira
com carvão ativado + Filtro posterior tipo HEPA e descarga em chaminé
(dim.: Jateamento Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m; Pintura Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Jateamento: sistema com filtro tipo cartucho com elementos em poliéster e
descarga em chaminé (dim.: Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Pintura: Sistema com filtros com três etapas de filtragem, sendo a primeira
com elemento em papel, a segunda com elemento em poliester e a terceira
com carvão ativado + Filtro posterior tipo HEPA e descarga em chaminé
(dim.: Jateamento Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m; Pintura Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Sistema integrado de tratamento dos gases com filtro tipo cartucho com
elementos em poliéster e descarga em chaminé (dim.: Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Sistema integrado de tratamento dos gases com filtro tipo cartucho com
elementos em poliéster e descarga em chaminé (dim.: Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Sistema de tratamento dos gases (aspirador) com coifas de captação, filtro
tipo cartucho com elementos em poliéster e descarga em chaminé (dim.: Ø
0,5 m / Alt.: 4,5 m) na Soldagem dos Stiffeners, sendo um aspirador para
cada par de tochas.
A Linha de Painéis utiliza aspirador de fumos com filtro (curtucho) na
Soldagem dos Stiffeners, sendo um aspirador para cada par de tochas

Uma linha de soldagem de
módulos (fabricação de
As emissões são rapidamente dispersas na atmosfera interna dos galpões;
blocos), com uso de máquinas Altura do Galpão: 15 ~ 20 metros
de soldas portáteis
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Tabela 2-5 (continuação): Sistemas de controles de emissão atmosférica a serem implantados no Estaleiro Jurong
Aracruz.
ÁREA / SUBEÁREA

ATIVIDADE / PROCESSO

Fabricação de blocos em
ÁREA DE CONTRUÇÃO DOS
aço / Soldagem (SMAW;
SEGMENTOS DAS EMBARCAÇÕES
GMAW; FCAW)
Fabricação de blocos em
aço / Soldagem (SMAW;
GMAW; FCAW)

DIQUE

OFICINAS

ÁREAS DE APOIO

SISTEMAS / MÁQUINAS

SISTEMA DE CONTROLE (ST)

Uma área de soldagem de
blocos (fabricação de
segmentos), com uso de
máquinas de soldas portáteis

As emissões são rapidamente dispersas na atmosfera

Uma linha de soldagem de
segmentos (fabricação de
As emissões são rapidamente dispersas na atmosfera
blocos), com uso de máquinas
de soldas portáteis

Pipe-shop

Uma área de soldagem de
Fabricação de tubulações de tubos e conexões em aço com
Sistema integrado de tratamento dos gases com filtro posterior tipo HEPA e
aço / soldagem (GTAW;
aplicação de unidade
descarga em chaminé (dim.: Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
GMAW; SMAW)
estacionária e máquinas
portáteis

Jateamento e
pintura

Sistema de jateamento com
Preparação superficial dos
uso de granalhas e de pintura
blocos/ jateamento e pintura
de proteção superficial
de proteção
(fechada e condicionada)

Cabines de
pintura

Preparação superficial de
Cabines de pintura
blocos / pintura de proteção

Gerador de
energia de
emergência

Geração de energia /
combustão

Motogeradores de emergência
/ motor diesel

N/A

Combate à
incêndio

Bombeamento de água /
combustão

Bombas de incêndio / motor
diesel

N/A

Tráfego de veículos /
Transporte

Veículos leves e pesados /
Motores à combustão

N/A

ÁREAS DE TRÁFEGO

Jateamento: Sistema com filtro tipo cartucho com elementos em poliéster e
descarga em chaminé (dim.: Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Pintura: Sistema com filtros com três etapas de filtragem, sendo a primeira
com elemento em papel, a segunda com elemento em poliester e a terceira
com carvão ativado + Filtro posterior tipo HEPA e descarga em chaminé
(dim.: Jateamento Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m; Pintura Ø 0,5 m / Alt.: 4,5 m)
Sistema com filtros com três etapas de filtragem, sendo a primeira com
elemento em papel, a segunda com elemento em poliester e a terceira com
carvão ativado + Filtro posterior tipo HEPA e descarga em chaminé (duas
por cabine); dim.: 2 x Ø 1 m / Alt.: 4,5 m
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Figura 2-46: Extrator portátil de fumos de solda com filtro
tipo cartucho.
Fonte: LINCOLN ELECTRIC.

Figura 2-47: Filtro tipo cartucho
(Ultra-Web) – 99,999% eficiência
em partículas de 0,5 micron.
Fonte: DONALDSON.
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Cabine de jateamento e pintura

Coletor de pó (utilizado pelo sistema de jateamento):
Dois conjuntos por cabine, possuindo cada um 84 cartuchos com elementos
filtrantes em poliéster não tecido, sendo que cada um tem uma área filtrante de
19m2, perfazendo uma área total de 1.596m2 por coletor e um total por cabine de
3.192m2. São fixados e selados individualmente no lado inferior da placa
separadora das câmaras (limpa e suja). Abaixo dos elementos filtrantes está
disposta uma moega de captação dos resíduos sendo que em sua parte inferior
existe uma rosca transportadora para descarga dos resíduos. O coletor de pó tem
sistema de limpeza dos filtros tipo jato pulsante, o qual através de contra-fluxo de
ar pré-programado e regulado realiza a limpeza dos elementos filtrantes. O
sistema que é controlado eletronicamente, aciona válvulas de diafragma com
solenóides, que liberam um contra-fluxo de ar que passam através de venturis
que ampliam o volume de ar liberado pela válvula em aproximadamente três
vezes. Este forte contra-fluxo de ar proporciona uma eficiente limpeza dos meios
filtrantes. O equipamento dispõe ainda de um manômetro de coluna que indica a
pressão diferencial entre as câmaras.

Ventilador:
Dois por cabine, sendo um montado sobre cada coletor de pó, do tipo centrífugo,
construído em aço soldado e balanceado dinamicamente para a rotação de
trabalho, com dispositivo projetado para a redução de ruído, é acionado
diretamente por motor elétrico trifásico, blindado (IP-55), com potência de 125CV.
Tem capacidade de 126.000m3/h a uma pressão de 120mmCA.
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Filtro para pintura:
São três etapas de filtragem com área de 100 m2 cada uma, formadas por mantas
filtrantes, sendo a primeira etapa em papel expandido tipo kraft o qual utiliza ao
extremo o principio de amortecimento e retenção. As oito camadas deste
elemento filtrante são arranjadas de maneira a redirecionar seguidamente o fluxo
de ar carregado de partículas sólidas, em regime turbulento, resultando no
máximo contato entre o fluxo e as aletas do papel expandido. Este elemento
filtrante de alta capacidade é apropriado para uso com tintas de alto teor de
sólidos. Uma segunda manta em poliéster localizada abaixo da manta de papel
expandido tem como função reter partículas sólidas que eventualmente consigam
passar pela primeira etapa de filtragem, dando completa proteção a manta
filtrante da terceira etapa de filtragem que é formado por uma manta de não tecido
de poliéster impregnado com carvão ativado.
A alta qualidade do carvão ativado utilizado é a mais natural estrutura porosa que
se conhece. Exemplo: um pé cúbico proporciona 200 milhões de pés quadrados
de área. Isto garante maior capacidade de absorção e permite aplicação nas mais
extremas condições de concentração de gases e odores contaminantes (VOC),
contendo um vasto labirinto de canais microscópicos.
A combinação destas três etapas de filtragem garante um custo operacional
extremamente baixo, já que os elementos de custo mais baixo preservam a vida
útil dos de custo mais elevado e também da total garantia de atendimento as
normas ambientais, mesmos nas regiões de legislação mais severa, tanto no que
se refere a emissão de sólidos como de voláteis.
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Dispersão de luminosidade artificial

A concepção do projeto do sistema de iluminação do Estaleiro Jurong Aracruz foi
elaborada visando atenuar a dispersão de aluminação artificial. No caso da
iluminação interna das instalações formadoras do estaleiro, como Galpões,
Cabines de Pintura, Subestações Secundárias, Casas de Compressores,
Sanitários, ETE, Depósitos, Casa de Controle da Subestação Principal e
Edificações Administrativas, pode-se considerar que não haverá dispersão de
luminosidade. Essa conclusão decorre do fato de estas edificações serem
construções fechadas. Neste sentido, as principais recomendações de prevenção
da dispersão de luminosidade foram apresentadas para as áreas abertas do
estaleiro. O ANEXO XXII apresenta a planta geral de emissões de luminosidade
artificial. Os seguintes anexos apresentam especificamente a localização de cada
ponto de emissão de luminosidade nas áreas externas do empreendimento:
ANEXO XXIII: Planta de iluminação, folha 1 (área de armazenamento à céu
aberto).
ANEXO XXIV: Planta de iluminação, folha 2 (área de galpões).
ANEXO XXV: Planta de iluminação, folha 3 (área administrativa).
ANEXO XXVI: Planta de iluminação, folha 4 (área de montagem a céu aberto).
ANEXO XXVII: Planta de iluminação, folha 5 (área do Dique Seco).
ANEXO XXVIII: Planta de iluminação, folha 6 (área do Cais de Atracação).

2.3.4.1

Sistemas de iluminação

A iluminação apresentada atenderá às necessidades das atividades executadas
nos seus respectivos locais. Desta forma, para a iluminação de área externa e de
áreas industriais, com exceção das áreas nas quais há necessidade de
reprodução fiel de cor, serão instaladas lâmpadas a vapor de sódio de alta
pressão. Por outro lado, quando as atividades da área interna em questão
exigirem a reprodução fiel de cores, tais como nas oficinas, serão implantadas
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lâmpadas a vapor metálico de alta pressão. Para a iluminação de salas elétricas,
salas de controle e escritórios serão utilizadas lâmpadas fluorescentes tubulares
de 220v, 32 W e temperatura de cor de 4000K, ou o modelo fluorescente de 220v,
23 W e temperatura de cor de 4000K. Todas essas determinações foram
estabelecidas com base no conceito de menor consumo de energia, por isso
optar-se-á sempre por luminárias de alto rendimento, do tipo partida rápida com
fator mínimo de potência de 0,9 (ANEXO XXIX).
Quando a fonte de iluminação for proveniente de luminárias de postes, estas
terão, necessariamente, a característica de não dispersar fluxo luminoso 90º
acima do nadir. Este tipo de luminária, denominada full cutoff, proporcionará um
melhor controle sobre a dispersão do fluxo luminoso. Os circuitos de iluminação
serão alimentados por meio de painéis de iluminação em 380/200Vca. O ANEXO
XXX apresenta os tipos de luminárias e refletores

A seguir estão discriminados os sistemas de iluminação projetados para cada
área externa do estaleiro:


Estação principal:

A área aberta desta unidade corresponde ao pátio de manobras, na qual serão
utilizados projetores fechados com lâmpada de sódio de 250W, e o respectivo
reator de alto fator de potência, mbos serão instalados em estruturas de concreto.
Estes projetores serão direcionados para os equipamentos e estruturas do Pátio
de Manobras, e com isto evitando dispersão luminosa.



Vias de circulação interna:

A iluminação das vias de circulação será feita através de luminárias, com lâmpada
a vapor de sódio de alta pressão 250W, e o respectivo reator de alto fator de
potência. Estas duas estruturas serão instaladas em poste curvo simples de 9m
de altura, engastado de aço galvanizado a fogo. O espaçamento entre estes
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postes está previsto ser de 30 a 40m. Estas luminárias serão do tipo full cutoff
dentro do conceito de melhor controle do fluxo luminoso.


Subestação principal:

Para esta unidade está prevista a instalação de projetores fechados com lâmpada
a vapor de sódio 250W, assim como do reator de alto fator de potência. Estas
estruturas serão instaladas nas estruturas de concreto do pátio de manobras da
Subestação. Estes projetores serão direcionados para os equipamentos e
estruturas do Pátio de Manobras, e com isto evitando dispersão luminosa.



Galpões e Cabines de Pintura:

A iluminação interna destes locais será feita utilizando-se projetores dotados de
lâmpada a vapor metálico de alta pressão. Estes componentes serão implantados
na estrutura do teto do galpão. A iluminação será complementada com luminárias
industriais para lâmpadas fluorescentes tubulares, duas de 32 W com temperatura
de cor de 4000 K para cada luminária, a qual ficará localizada nas laterais
internas do galpão.


Subestações Secundárias, Casas de compressores, Sanitários, ETE e
Depósitos:

Nestas edificações a iluminação prevista será feita com luminárias industriais, nas
quais serão instaladas duas lâmpadas tubulares de 32W com temperatura de cor
de 4000K. O posicionamento destas luminárias será feito de modo pendente na
laje do teto.


Edificações Administrativas:

Nestes casos, nas edificações desprovidas de forro falso, a iluminação será feita
com luminárias industriais, com instalação pendente no teto, dotadas de duas
lâmpadas fluorescente tubulares de 32 W e temperatura de cor de 4000K. no
caso das áreas internas providas de forro falso, a iluminação será realizada por
luminárias de embutir do tipo calha dotadas de lâmpada fluorescente tubular (2 x
32W e temperatura de cor 4.000K), e /ou, dependendo da necessidade, por
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luminárias do tipo cilíndrica para lâmpada fluorescente compacta com base E-27
(1 x 23W e temperatura de cor 4.000K).


Áreas externas para armazenagem e montagem de blocos e módulos:

A iluminação destas áreas será feita com postes de concreto circulares e fixos, de
12 metros de altura. Estes postes apresentarão quatro luminárias equipadas com
lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão de 250W, com seu respectivo reator
de alto fator de potência. Estas luminárias serão do tipo “full cutoff”, dentro do
conceito de melhor controle do fluxo luminoso. A iluminação complementar,
necessária quando algum serviço demandar iluminação específica será feita com
equipamentos móveis. Estes, por sua vez, consistem em torres de estrutura
metálica dotadas, em seu topo, de projetores fechados com lâmpada a vapor de
sódio de alta pressão, e o respectivo reator de alto fator de potência.


Dique seco:

A iluminação desta instalação será iluminada por luminárias já instaladas de
fábrica nos dois pórticos. Essas luminárias serão voltadas para o interior do dique,
de forma a evitar a dispersão de luz. Em caso de necessidade de iluminação
complementar, esta será feita por meio de torres móveis para projetores.


Áreas de Armazenagem Descobertas:

A iluminação destas áreas será feita a partir de projetores com lâmpadas a vapor
de sódio de alta pressão de 250W, com seu respectivo reator de alto fator de
potência. Estes dispositivos serão instalados nas laterais dos galpões situados ao
lado destas áreas. Para evitar a dispersão luminosa para o mar, estes projetores
terão sua faixa luminosa voltada para a área interna do Estaleiro.
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Medidas de controle da iluminação externa
Consumo de energia

O conceito de menor consumo de energia está presente ao ficar estabelecido
que:


As luminárias deverão ser de alto rendimento;



Os reatores deverão ser do tipo partida rápida e alto fator de potência
(mínimo 0,9).

2.3.4.2.2

Fluxo luminoso

O conceito de controle do fluxo luminoso está presente ao ficar estabelecido que
as luminárias instaladas em postes, utilizadas na iluminação das áreas externas
de armazenagem e montagem de blocos / módulos e nas vias de circulação
interna do Estaleiro, serão do tipo no qual não haverá dispersão do fluxo
luminoso 90° acima do nadir – luminária “full cutoff”.

2.3.4.2.3

Radiação ultravioleta

O conceito de controle da emissão de luz na banda da radiação ultravioleta está
presente ao ficar estabelecido a utilização de lâmpadas a vapor de sódio de alta
pressão nas luminárias destinadas à iluminação externa do Estaleiro.

2.3.4.2.4

Posteamento

A altura do posteamento seja para iluminação das vias de circulação, seja para a
iluminação das áreas externas de armazenagem e montagem de blocos /
módulos, seguirá o conceito de altura mínima necessária, atendendo ao nível de
iluminamento médio estabelecido pela ABNT.
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Resíduos sólidos

O processo acelerado de industrialização observado em algumas regiões do país,
aliado à expansão dele decorrente, tem acarretado um aumento considerável na
produção de resíduos sólidos, cujo trato inadequado contribui de forma marcante
para o agravamento dos problemas ambientais, notadamente nos grandes
centros urbanos.
Conforme a NBR-10004 – Classificação, a definição de resíduos sólidos é a
seguinte: “resíduos nos estados sólidos e semi-sólido, que resultam de atividades
da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações
de controle da poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d’água, ou
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível”.
A tecnologia de controle ambiental dos resíduos sólidos não acompanhou o
desenvolvimento tecnológico e industrial que resultou no aumento de sua
geração, proporcionando assim um aumento dos impactos ambientais em
decorrência da destinação final dos mesmos, requerendo que os geradores
adotem técnicas e alternativas de eliminação e minimização dos resíduos
gerados, o que contribuem para a minimização dos riscos ambientais advindos
dos mesmos.
Dependendo de onde são gerados, os resíduos sólidos podem ser classificados
em oito categorias, conforme sugerido por Jardim et al. (1995):






Domiciliar;
Comercial;
Público;
Serviços de Saúde;
Portos, Aeroportos e Terminais Rodo-ferroviários;
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Industrial;
Agrícola;
Entulho.

Devido às características das atividades da empresa, os resíduos gerados variam
consideravelmente na quantidade e no tipo de resíduos, dependente diretamente
da atividade desenvolvida. Jardim et al. (1995) definem também de quem é a
responsabilidade de cada tipo de resíduo, conforme mostrado na Tabela 2-34.
Tabela 2-34: Responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de lixo.
Tipos de lixo
Domiciliar
Comercial
Público
Serviços de saúde
Industrial
Portos, aeroportos e terminais ferroviários
e rodoviários
Agrícola
Entulho*

Responsável
Prefeitura
Prefeitura*
Prefeitura
Gerador
Gerador
Gerador
Gerador
Gerador*

Fonte: Jardim et al. (1995) * A prefeitura é co-responsável por pequenas quantidades
(aproximadamente 50 kg), e de acordo com a legislação municipal específica.

De acordo com a classificação definida, segundo Jardim et al. (1995), conclui-se
que os resíduos sólidos gerados no Estaleiro Jurong Aracruz na fase operacional
são do tipo industrial, definido como resíduos gerados pelas atividades industriais;
apresentam características diversificadas, já que variam de acordo com o tipo de
produto manufaturado e constituem grande parte do lixo considerado tóxico, como
cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, borracha, metal, escórias, etc.”

2.3.5.1

Classificação dos resíduos

Segundo Pavan et. al. (1990) as decisões técnicas e econômicas tomadas em
todas

as

fases

do

trato

dos

resíduos

sólidos

industriais

(manuseio,

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e disposição final) deverão
estar fundamentadas na classificação dos mesmos. A NBR-10004 classifica os
resíduos sólidos industriais em duas categorias:
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Resíduos Classe I – Perigoso

São aqueles que apresentam periculosidade para a saúde pública e o meio
ambiente em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade.
a) Inflamabilidade
b) Corrosividade
c) Reatividade
d) Toxicidade
e) Patogenicidade
OBS: Conforme a NBR-10004 testes de lixiviação e solubilização não podem ser
aplicados em resíduos com componentes voláteis.

2.3.5.1.2

Resíduos Classe II – Não Perigoso:

a) Resíduos Classe II-A – Não Inertes: São aqueles que não se enquadram
na classificação de resíduos Classe I – Perigosos ou de resíduos Classe II
B – Inertes. Os resíduos Classe II-A – Não Inertes podem ter propriedades,
tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
b) Resíduos Classe II-B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando
solubilizados em água, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões
de potabilidade da água, exceto em relação aos padrões de aspecto, cor,
turbidez, dureza e sabor.
Na identificação e classificação dos resíduos potenciais de serem gerados pelo
empreendimento, foram utilizadas duas etapas, a primeira abordou uma
caracterização geral, onde foram identificados o tipo de resíduo e a quantidade
estimada, e a segunda, a pré-classificação dos resíduos baseados em critérios na
Norma Técnica (NBR-10004:2004) da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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Conhecidos previamente os resíduos, foram consultados os Anexos A, B, D e E
da NBR- 10004:2004, buscando quais se enquadravam dentro delas, sendo
classificados como Classe I – Perigosos. Desta forma, foi possível classificar
previamente os resíduos.
De acordo com a tipologia, os resíduos gerados foram agrupados de maneira
preliminar, de forma a facilitar o seu controle e gerenciamento, adotando-se os
grupos conforme apresentado na Tabela 4.

2.3.5.1.3

Segregação, coleta, acondicionamento e transporte

A grande maioria dos resíduos sólidos é geralmente tratada ou disposta em locais
afastados dos pontos de geração, que podem estar localizados dentro do próprio
sítio da empresa ou fora dela.
A transferência dos resíduos dos pontos de geração para os locais de
tratamento/disposição final, geralmente envolve coleta, armazenamento e
transporte, o que segundo Pavan et al. (1990), é de responsabilidade da empresa
quando executados em área interna, ou de contratado, quando executados fora
dela, sendo que a legislação vigente torna a empresa co-responsável por
qualquer acidente que por ventura venha ocorrer nestas etapas. Em função disso,
deve-se exigir que as empresas contratadas sejam licenciadas pelo órgão de
controle ambiental.
O manuseio, coleta, armazenamento e transporte de resíduos dentro de um sítio
só devem ser executados por pessoas qualificadas e bem treinados, tanto no
manejo e na utilização dos EPI’s necessários, quanto na adoção dos
procedimentos de emergência em casos de contaminação ou acidentes. Muitas
vezes uma contaminação não apresenta efeitos imediatos e visíveis, se
manifestando anos depois. Uma opção bastante utilizada atualmente pelas
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empresas tem sido a de subordinar essas tarefas à área de higiene e segurança
do trabalho da empresa.
Uma empresa pode gerar resíduos passíveis de reutilização, de reciclagem ou de
servirem como matéria prima para outro tipo de atividade. Para que isso
aconteça, os mesmos precisam apresentar “qualidade”, ou seja, devem ser
coletados e armazenados de forma que não se misturem ou que percam suas
características. Esse tipo de controle ambiental pode se tornar uma fonte de
renda adicional para a empresa.
A mistura de resíduos sólidos além de poder provocar reações indesejáveis
interfere na “qualidade” e características dos mesmos, podendo provocar um
aumento do volume de resíduo a ser tratado/disposto, ocasionando aumento de
custo, principalmente se a mistura for considerada perigosa.
A forma de coleta depende do tipo de resíduo, da quantidade gerada e da
freqüência de geração. Geralmente, as coletas são realizadas em caçambas ou
tambores metálicos posicionados próximos aos locais de geração, de forma que
facilite a retirada dos mesmos através de caminhões ou qualquer outro tipo de
equipamento. Dependendo da quantidade gerada, do tipo de resíduo e de sua
forma física, este pode ser transferido direto para o tratamento/disposição final ou
para um armazenamento temporário, sem a necessidade de acondicionamento.
PAVAN et al. (1990) relata que uma solução bastante adotada atualmente é a de
utilização de código numérico ou cores para identificação dos containeres para
acondicionamento de determinado tipo de resíduo, do local onde ficam
posicionados e do local de armazenamento. Os funcionários devem ser treinados
para identificar cada símbolo e dos riscos do manuseio dos resíduos relacionados
a cada um deles. Neste caso, a adoção dessa solução proporcionará a
segregação adequada dos resíduos dentro da empresa, o que é de fundamental
importância para o seu gerenciamento, uma vez que evita a mistura de resíduos
incompatíveis,

aumenta

a

qualidade

dos

resíduos

viáveis

de

reutilização/reciclagem e diminui o volume de resíduos perigosos.
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A mistura de resíduos incompatíveis pode gerar reações indesejáveis ou
incontroláveis, podendo causar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Para
Pavan et al. (1990), as reações mais comuns são: geração de calor; fogo;
explosão; geração de fumos ou gases tóxicos; geração de gases inflamáveis;
volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis; solubilização de substâncias
tóxicas; e polimerização violenta.
Neste caso, torna-se indicado a segregação dos resíduos, de forma a garantir
segurança e permitir um controle específico para cada tipo de resíduo gerado. A
Tabela 2-35 apresenta o grau de incompatibilização entre diversos tipos de
resíduos, mostrando a importância da segregação dos mesmos.
Tabela 2-35: Grau de incompatibilização entre diversos tipos de resíduos
ácidos minerais
oxidantes
bases cáusticas
hidrocarbonetos
aromáticos
orgânicos
halogenados
metais
metais tóxicos
hidrocarbonetos
alifáticos
saturados
fenóis e cresóis

1
C
C
F
C
F
GT
GI
C
F
S

água e
soluções
aquosas
substâncias
que reagem
com água

3
C
GI

4
C
F

5

S

6

C
F

7

C
F

agentes
oxidantes fortes
agentes
redutores fortes

2

8
C

C
F

C
F

C
F
GT

C
GT

C

C
E

9

C
GI
C

C
F
E

10
GI
GT

S

EXTREMAMENTE REATIVO: NÃO MISTURAR COM NENHUM PRODUTO
QUÍMICO OU RESÍDUO

11
12

Legenda: C – Geração de calor
F – Geração de fumos ou gases tóxicos
GT – Geração de gás tóxico
GI – Geração de gás inflamável
S – Solubilização de substâncias tóxicas
E – Explosão
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O transporte de resíduos também depende do volume gerado e da classificação
dos mesmos. Para Pavan et al. (1990) o transporte interno é um fator de risco
para a instalação industrial e deve ser planejado considerando os seguintes
requisitos:
o definição de rotas pré-estabelecidas;
o utilização de equipamentos compatíveis com o volume, peso e forma do
material a ser transportado;
o pessoal treinado e disponibilidade dos EPI’s adequados;
o definição das áreas de riscos para equipamentos especiais.
O transporte externo pode ser realizado por via fluvial, marítima, ferroviária ou
rodoviária, dependendo da localização da empresa e da relação custo benefício.
O mais utilizado no Brasil é o transporte rodoviário. Segundo Pavan et al. (1990),
na adoção desse tipo de transporte deve-se considerar os seguintes requisitos:
o inexistência de outra forma de transporte mais segura e barata;
o treinamento do motorista para o transporte de cargas perigosas;
o adequação do equipamento ao peso, forma e estado físico da carga;
o estado de conservação do veículo;
o reatividade química dos resíduos;
o existência de “kits” de emergência específicos para a carga que vai ser
transportada;
o compatibilidade do resíduo e o compartimento de cargas;
o informações ao motorista referentes à carga, instruções para casos de
emergência e telefones do gerador do resíduo, órgão ambiental, polícia e
corpo de bombeiros, e
o instalação nos veículos, em local visível, dos símbolos de risco do resíduo.
Para o transporte de resíduos devem ser adotadas as normas ABNT de
transporte de cargas perigosas, NBR-7500, NBR-7501, NBR-7502, NBR-7503,
NBR-7504 e NBR-13221.
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O transporte dos resíduos gerados até as unidades de disposição intermediária é
realizado através de transporte interno manual ou rodoviário em equipamentos,
tais como: caminhões, empilhadeiras, etc.
O transporte dos materiais deve ser realizado, na medida do possível,
acondicionado conforme critério estabelecido, visto que o acondicionamento de
certos resíduos requer atenção especial. Outros resíduos, porém, além de
desnecessários, os acondicionadores não se tornam possíveis devido às suas
dimensões. Neste caso, devem ser seguidas as seguintes recomendações:
o quando houver a geração de resíduos, estes devem ser coletados e
dispostos em acondicionadores conforme estabelecido nas Tabela 4;
o não promover a mistura de resíduos, sobretudo daqueles que possuem
classes diferentes;
o resíduos perigosos necessitam obrigatoriamente de condições seguras
para o seu transporte.
Os resíduos classificados previamente como Classe II-B não poderão estar
contaminados com substâncias, materiais ou outros resíduos Classe I ou II-A. Ex:
uniformes contaminados com óleo lubrificante ou graxa serão considerados
Classe I.
Os resíduos perigosos serão acondicionados em tambores ou similares, desde
que atendam as condições técnicas de segurança. O armazenamento de
tambores de resíduos Classe I ou II será realizado em área coberta,
impermeabilizada, ventilada e com sistema de contenção de vazamentos, sendo
esta unidade o Galpão de Resíduos. Essa forma de armazenamento obedecerá
aos seguintes critérios:
o os tambores ou similares serão devidamente identificados, através de
código de números ou cores;
o os recipientes de acondicionamento serão de materiais compatíveis com as
características dos resíduos;
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o os tambores ou similares ficarão fechados, só sendo abertos para a
verificação e manipulação dos resíduos;
o o local de armazenamento dos resíduos Classe I ou II será coberto e
possuirá piso impermeabilizado; os recipientes não deverão ficar apoiados
diretamente sobre base, mas sobre pallets;
o uma das baias do Galpão de Resíduos possuirá um sistema de contenção
de resíduos líquidos derramados, de forma que também impeça o fluxo de
escoamento superficial da vizinhança para seu interior e com um dreno
com válvula de bloqueio para o caso de uso de água no combate a
incêndio;
o no caso da ocorrência de vazamentos ou derramamentos de resíduos, os
mesmos deverão ser recolhidos da caixa de acumulação e novamente
acondicionados em recipientes novos;
o o responsável pelo sistema de armazenamento deverá realizar inspeções
periódicas visando identificar possíveis irregularidades.

2.3.5.2
Os

Unidades para disposição de resíduos

resíduos

gerados,

na

sua

grande

maioria,

deverão

contar

com

tratamento/disposição final em locais distantes de seus pontos de geração. Dessa
forma, é necessário que se tenha locais específicos para armazená-los
temporariamente antes do destino final, objetivando conferir segurança no seu
armazenamento. Estes locais de armazenamento devem ser sempre construídos
em conformidade com as normas referentes, sendo elas a NBR-12235 Armazenamento de Resíduos Perigosos e NBR-11174 - Armazenamento de
resíduos Classes II – Não Inertes e III – Inertes, e possuírem licença ou
autorização do órgão de controle ambiental para tal atividade.
O sistema adotado para gerenciamento dos resíduos a serem gerados pela
operação do Estaleiro Jurong Aracruz fará uso das unidades instaladas para
disposição intermediária de resíduos, possuindo cada um delas funções
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específicas, o que possibilitará que todos os resíduos a serem gerados sejam
dispostos de maneira adequada.
Para a disposição dos resíduos, certos procedimentos devem ser obedecidos,
com o objetivo de padronizar e registrar toda e qualquer movimentação e
estocagem nos locais pré-determinados, pois o sistema de controle de operações
nestas unidades deve possibilitar ao corpo gerencial da Empresa rastrear as
informações necessárias ao adequado controle das atividades desenvolvidas nas
unidades de disposição.

Os locais onde serão dispostos temporariamente os resíduos gerados são:
o Galpão de Resíduos – (resíduos Classe I e II-A);
o Pátio de Estocagem de Resíduos – (resíduos Classe II-B).
Na etapa de operação, os resíduos a serem dispostos nas unidades de
disposição intermediária serão segregados antes de serem transportados, pois a
sua segregação possibilita que estes sejam reciclados, reutilizados, coprocessados e etc. Nestes locais não devem ser admitidos grupos misturados de
resíduos, ou grupos de resíduos não apropriados ao tipo de unidade de
disposição.
Este fato permite que os resíduos que apresentem características similares
possam ser misturados sem o comprometimento de sua destinação final. Para
tanto, será procedida uma verificação antes da disposição dos resíduos nestas
unidades, pois este é o sistema mais simples de análise de um resíduo, sendo
bastante utilizado em casos onde são identificados previamente os pontos
geradores. Esta prática objetiva verificar se existe algum tipo de resíduo
incompatível com as informações e as documentações apresentadas, assim como
a mistura de resíduos de classes diferentes ou incompatíveis com as diretrizes
estabelecidas.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Jurong do Brasil

Caracterização do
Empreendimento
2

Pág.
357

Os resíduos Classes II-A e II-B podem ser armazenados em containeres,
tambores ou a granel, não devendo ser armazenados junto com os resíduos
Classe I, em face da mistura resultante ser caracterizada como perigosa.
A seguir, são descritas, brevemente, as principais características de cada um dos
locais onde serão dispostos temporariamente os resíduos gerados.

2.3.5.2.1

Pátio de estocagem de resíduos (Resíduos Classe II-B)

Esta unidade servirá para a disposição de sucata metálica, madeira usada, entre
outros materiais inertes, dentre os quais se destacam: tubos, flanges, válvulas etc.
Esta unidade se torna necessária, devido, sobretudo, às dimensões destes
resíduos, geralmente de grande porte, o que requer espaço físico apropriado para
sua estocagem. Estes resíduos são classificados como Classe II-B e são
comercializados para reaproveitamento de sua parte metálica e plástica.
Esta unidade será descoberta e possibilitará a segregação destes tipos de
resíduos, para que possam ser comercializados posteriormente.

2.3.5.2.2

Galpão de resíduos

A unidade do Galpão de Resíduos será utilizada para a disposição intermediária
da grande maioria dos grupos de resíduos e possui as seguintes características:
o cobertura que permite o abrigo dos acondicionares de forma adequada;
o sistema de contenção de resíduos líquidos derramados em uma das baias,
de forma que também impeça o fluxo de escoamento superficial da
vizinhança para seu interior e com um dreno com válvula de bloqueio para
o caso de uso de água no combate a incêndio;
o sistema que permita a ventilação no interior das baias.
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Esta necessidade deve-se, sobretudo, à existência de resíduos Classe I gerados.
Desta forma, torna-se possível à disposição intermediária destes resíduos, de
forma a garantir a segurança no seu estoque e a minimização de riscos
ambientais. Os resíduos perigosos serão acondicionados em tambores e
empilhados conforme a necessidade e condições adequadas.

2.3.5.2.3

Tratamento/disposição final de resíduos sólidos

Atualmente, existem vários processos de tratamento de resíduos sólidos. No
Brasil ainda é pequeno o número de empresas que tratam os próprios resíduos ou
os de terceiros. O tratamento de um resíduo consiste em alterar suas
características químicas, físicas ou físico-químicas de maneira tal que elimine sua
periculosidade, transformando-o em um material menos perigoso.
Dependendo do tipo de tecnologia utilizada, ocorre uma ou várias combinações
das alterações recém citadas, que são aplicadas conforme as características dos
resíduos e os padrões ambientais requeridos para sua disposição.
A minimização da geração de resíduos, por sua vez, se constitui numa estratégia
importante no gerenciamento de resíduos e se baseia na adoção de técnicas que
possibilitem

a

redução

do

volume

e/ou

toxicidade

dos

resíduos

e,

consequentemente, de sua carga poluidora.
A minimização tem o objetivo de prevenir a geração de resíduos, principalmente
dos perigosos, através da utilização de tecnologias limpas. Essa prática além de
reduzir os impactos ambientais causados pela disposição inadequada de
resíduos, diminui os custos com o tratamento/disposição final dos mesmos.
Para Pavan et al. (1990) as ações desenvolvidas num programa de minimização
são as seguintes: treinamento de pessoal e manutenção correta e modificações
técnicas no processo produtivo (tecnologia limpa).
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É de fundamental importância que a instalação que um programa de minimização
da geração de resíduos em uma empresa seja adotado em todos os níveis, uma
vez que a legislação ambiental brasileira não exige a instalação desse tipo de
programa. Pavan et al. (1990) relata que na Alemanha e nos EUA, são adotados
como linha da ação prioritária, incentivando a pesquisa de novas tecnologias
menos agressivas ao meio ambiente.
A Tabela 2-36 ilustra tipos de ações utilizadas para reduzir a geração de resíduos
em determinados processos industriais.

Tabela 2-36: Técnicas para redução da geração de resíduos
Ponto de geração
Fundo e topo de colunas

Resíduos de limpeza de
equipamentos

Todas as fontes de resíduos

Derramamentos e vazamentos

Medidas recomendadas
desenvolver catalisadores mais seletivos;
otimizar o projeto do reator e das variáveis da
reação, e
efetuar queima com recuperação de calor.
aumentar o tempo de drenagem do equipamento;
usar materiais resistentes à corrosão;
agitar e/ou isolar tanques de estocagem;
reexaminar a necessidade de produtos químicos
para limpeza, e
usar selo de nitrogênio para reduzir as oxidações.
usar materiais de maior pureza;
usar matérias primas menos tóxicas;
usar materiais não corrosivos;
converter os processos por batelada em processos
contínuos;
efetuar inspeção e manutenção mais rigorosas nos
equipamentos;
melhorar o treinamento dos operadores;
efetuar supervisão contínua;
adotar práticas operacionais adequadas;
eliminar ou reduzir o uso de água para limpeza de
derramamentos;
implementar técnicas adequadas de limpeza de
equipamentos;
usar sistema de monitoramento aprimorado, e
usar bombas com selo mecânico duplo.
usar válvulas de selagem com alarmes;
usar bombas sem selo;
maximizar o uso de juntas soldadas em relação às
flangeadas, e
instalar bacias de contenção de derramamento

Fonte: PAVAN et al. (1990).
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Com base nos critérios expostos, o gerenciamento de resíduos provenientes da
etapa de operação do Estaleiro Jurong Aracruz seguirá o critério adotado pelo
sistema de gerenciamento de resíduos através de sistema específico que permite
o acompanhamento das informações e o rastreamento de todas informações
relacionadas à geração, coleta, acondicionamento, transporte, disposição
intermediária e final dos resíduos gerados pela empresa.
A Tabela 2-37 apresenta de forma consolidada as informações pertinentes ao
manejo de resíduos previstos durante a operação estaleiro. Na etapa de
operação, teremos uma grande quantidade resíduos metálicos devido a grande
produção de chapas, perfis e tubos de aço. Os valores devidamente identificados
nas tabelas a seguir, referentes à geração dos resíduos, foram estimados e
apresentam uma média mensal.
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Tabela 2-37: Classificação, acondicionamento, disposição intermediária e disposição final de resíduos na fase de operação.
Cod

Grupo

Fonte

Classe
NBR
10004

Acondicionador

Coleta

01

ÓLEOS USADOS

área operacional

I

tambor

na geração (manual)

02

GRAXA USADA

área operacional

I

tambor

na geração (manual)

03

LIXO COMUM

escritórios e área
operacional

II-A

lixeira plástica

diária (manual)

acondicionador externo

04

SUCATA METÁLICA

área operacional

II-B

caixa papelão

na geração (manual ou
equipamento)

SUCATA DE BATERIAS E
PILHAS
LÂMPADAS
FLUORESCENTES
EMBALAGENS PRODUTOS
QUÍMICOS

escritórios e área
operacional
escritórios e área
operacional

I

caixa papelão

diária (manual)

I

caixa plástica

na geração (manual)

área operacional

I

tambor

na geração (manual)

MADEIRA USADA

área operacional

II-B

sem acondicionador

na geração (manual ou
equipamento)

09

PAPEL E PAPELÃO

escritórios e área
operacional

II-B

sem acondicionador

diária (manual)

10

EPI ‘s USADOS

área operacional

I

tambor

na geração (manual)

11

TOALHAS INDUSTRIAIS

área operacional

I

tambor

diária (manual)

12

PÓ DE SERRA COM
RESÍDUO OLEOSO

área operacional

I

tambor

na geração (manual)

13

PLÁSTICO

escritórios e área
operacional

II-B

tambor

diária (manual)

14

FIBRA DE VIDRO

área operacional

II-B

tambor

na geração (manual)

15

RESÍDUOS DE LIMPEZA DE
EQUIPAMENTOS

área operacional

I

tambor

na geração (manual)

sem acondicionador

na geração (manual ou
equipamento)

pátio de estocagem
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
pátio de estocagem
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária
pátio de estocagem
intermediária

05
06
07
08

16

MANGUEIRA/ MANGOTE

área operacional

II-B

Disposição Intermediária

galpão de disposição
intermediária
galpão de disposição
intermediária

Volume
Estimado
(mensal)

Disposição Final

20 m³

rerrefino

2 m³

rerrefino

25.000 Kg.

aterro doméstico
municipal

80.000 Kg.

reciclagem

60 Kg.

reciclagem

383 un.

reciclagem

10.000 Kg.

aterro industrial

-

reutilização

1.600 Kg.

reciclagem

-

reutilização

-

reciclagem

300 Kg.

aterro industrial

6.000 Kg.

reciclagem

-

aterro industrial

0,500 Kg.

aterro industrial

-

concreteira

* Os campos indicados com “-“ indicam que o volume do resíduo gerado não tem condição de ser estimado e seus valores são desprezíveis.
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Ruídos e vibrações

Os ruídos e vibrações têm efeito cumulativo que, eventualmente podem levar a
traumas auditivos e alterações fisiológicas extra-auditivas. Infelizmente na
construção e operação ocorrem níveis elevados de ruído em muitas situações,
expondo um grande número de trabalhadores a um perigo para sua saúde.
A maneira mais eficaz de reduzir a exposição ao ruído é o projeto não prever
qualquer processo operacional ruidoso, contudo, reconhece-se que nem sempre é
possível. Nesse caso o projeto deve prever artifícios para evitar o agravamento
dos efeitos dos ruídos.

2.3.6.1

Emissões sonoras na fase de operação

Durante a fase de operação do estaleiro algumas atividades e áreas serão
geradoras de poluentes atmosféricos, e consequentemente serão caracterizadas
como fontes de emissão de poluentes atmosféricos.
O mapa das fontes de emissões de ruídos de cada atividade ou área de produção
será apresentado a seguir:
o Área de recebimento e estocagem de chapas e perfis;
o Caldeiraria;
o Usinagem;
o Oficina de tubos;
o Acabamento (pintura);
o Áreas de tráfego;
o Moto-geradores de emergência (Elétrica e incêndio);
o Almoxarifado;
o Área de construção;
o Prédios industriais;
o Área de armazenamento aberta;
o Prédios administrativos;
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o Outras edificações industriais;
o Unidade industrial;
o Plataformas offshore;
o Dique seco;
o Área de montagem a céu aberto;
o Cais de carregamento;
o Centrais de ar comprimido;
o E.T.E. e E.T.A.R.

2.3.6.2

Classificação dos ruídos

Dentro do mapa das áreas apresentado, podemos classificar as áreas de acordo
com o tipo de ruído a ser gerado. No estaleiro Jurong Aracruz teremos os
seguintes tipos de ruídos de acordo com a sua origem:
o Tráfego de veículos de transporte de recursos humanos e materiais no
local;
o Atividades de manipulação do aço;
o Equipamentos de grande porte;
o Equipamentos de pequeno porte;
o Geração de energia;
o Outros.
No geral, as atividades previstas nas obras de instalação do Estaleiro Jurong
apresentam equipamentos com emissão ruídos e vibrações conforme valores
médios estimados apresentado na
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Tabela 2-38: Valores médios estimados dos equipamentos utilizados no EJA.
ÁREA / SUBEÁREA
RECEBIMENTO E
ESTOCAGEM DE
CHAPAS E PERFIS

Almoxarifado
aberto

1° Galpão
(preparação,
corte,
conformação e
acabamento)

ATIVIDADE / PROCESSO
Manuseio de materiais metálicos
em pátio aberto

2° Galpão
(fabricação de
Sub-partes)

Veículos pesados / motores diesel

Preparação superficial de chapas
(Plate Shot Blasting) / Jateamento Duas linhas de jateamento (sistema)
com granalha de aço e aplicação de
e pintura de proteção
proteção superficial (pintura de
Preparação superficial de tubos e proteção), sendo uma para chapas e
perfis (Profile Shot Blasting) /
outra para tubos e perfis
Jateamento e pintura de proteção
Corte de chapas
Corte de tubos e perfis de aço.

CALDEIRARIA

SISTEMAS / MÁQUINAS

Quatro linhas de corte a quente
(sistema) com oxicorte e plasma,
sendo três para chapas e outra para
tubos e perfis

NÍVEL DE
RUÍDO (dB)

SOLUÇÃO

<85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

>90

Uso obrigatório de EPIs e
exposição a atividade
controlada.

>90
>65 e <85
>65 e <85

Equipamento será isolado
acusticamente ficará em local
fechado.
Dentro dos limites de ruídos
permitidos
Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Fabricação de subpartes em aço / Uma linha de soldagem de chapas
Soldagem (SMAW; GMAW;
(fabricação de paineis), com uso de
FCAW; SAW)
uma estação de soldagem

>65 e <85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Fabricação de subpartes em aço / Uma linha de soldagem de paineis
Soldagem (SMAW; GMAW;
(fabricação de módulos), com uso de
FCAW; SAW)
máquinas de soldas portáteis

>65 e <85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

3°, 4° e 5° Galpão Fabricação de blocos em aço /
(fabricação de
Soldagem (SMAW; GMAW;
bloco)
FCAW)

Uma linha de soldagem de módulos
(fabricação de blocos), com uso de
máquinas de soldas portáteis

>65 e <85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Fabricação de blocos em aço /
Soldagem (SMAW; GMAW;
FCAW)

Uma área de soldagem de blocos
(fabricação de segmentos), com uso
de máquinas de soldas portáteis

>65 e <85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

ÁREA DE CONTRUÇÃO DOS
SEGMENTOS DAS EMBARCAÇÕES

Continua...
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Tabela 2-23 (Continuação): Valores médios estimados dos equipamentos utilizados no EJA.
SISTEMAS / MÁQUINAS

NÍVEL DE
RUÍDO (dB)

Fabricação de blocos em aço /
Soldagem (SMAW; GMAW;
FCAW)

Uma linha de soldagem de segmentos
(fabricação de blocos), com uso de
máquinas de soldas portáteis

>65 e <85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Esvaziamento do dique

Bombas de esvaziamento e
esgotamento

<85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Pipe-shop

Fabricação de blocos em aço /
Soldagem (SMAW; GMAW;
FCAW)

Uma linha de soldagem de segmentos
(fabricação de blocos), com uso de
máquinas de soldas portáteis

>65 e <85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Jateamento e
pintura

Sistema de jateamento com uso de
Preparação superficial dos blocos/
granalhas e de pintura de proteção
jateamento e pintura de proteção
superficial (fechada e condicionada)

Cabines de
pintura

Preparação superficial de blocos /
Cabines de pintura
pintura de proteção

Centrais de ar
comprimido

Fornecimento de ar comprimido

compressores com motor elétrico /
diesel

<85

Gerador de
energia de
emergência

Geração de energia / combustão

Motogeradores de emergência / motor
diesel

<85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Combate à
incêndio

Bombeamento de água /
combustão

Bombas de incêndio / motor diesel

<80

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

Tráfego de veículos / Transporte

Veículos leves e pesados / Motores à
combustão

<85

Dentro dos limites de ruídos
permitidos

ÁREA / SUBEÁREA

DIQUE

OFICINAS

ÁREAS DE APOIO

ÁREAS DE TRÁFEGO

ATIVIDADE / PROCESSO

>80 e <85
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Medidas de segurança e prevenção de acidentes

O presente documento tem por objetivo a identificação perigos e avaliação de
riscos relacionados com a Fase de operação do Estaleiro da Jurong Aracruz.
Ressalta-se que se trata de uma análise inicial, com informações decorrentes de
plantas em fase de pré-projeto, não tendo como propósito fim ser completa em
suas recomendações, visto que avalia uma condição futura, que deve ser
reavaliada oportunamente.
Observou-se no "Fluxograma para Identificação de Perigos" (Figura 2-48) as
principais atividades que deverão ser Observou-se no "Fluxograma para
Identificação

de

Perigos"

as

principais

atividades

que

deverão

desempenhadas durante a fase de instalação do Estaleiro.

Figura 2-48: Fluxograma para Identificação de Perigos.
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para as atividades que serão

desempenhadas e, de acordo com cada Fonte de Dano e atividade, identificou-se
os riscos.
A partir das informações do Fluxograma montou-se a Planilha de Perigos e
Riscos, procurando relacionar as fontes de danos(perigos) e os riscos
relacionados para cada atividade.
Classificou-se, dentro de uma escala de intensidade (1 até 3) cada item para
avaliação da Significância do Risco (I) que é o produto das três avaliações
GravidadexProbabilidadexAbrangência.

Os

critérios

de

avaliação

estão

apresentados na Tabela 2-39.
Tabela 2-39: Critérios de avaliação.
NÍVEL DO RISCO
I=1-è TRIVIAL

AÇÃO
Não é requerida nenhuma ação, e não é necessário conservar registros
documentados.

1<I=4 -è TOLERÁVEL

Não são requeridos controles adicionais. Devem ser feitas considerações sobre
uma solução de custo mais eficaz ou melhorias que não imponham uma carga
de custos adicionais.É requerido monitoramento para assegurar que os
controles são mantidos.

4<I<12 -è MODERADO

Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, mas os custos de prevenção
devem ser cuidadosamente medidos e limitados As medidas para redução do
risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo
definido.Quando o risco está associado a conseqüências altamente
prejudiciais, pode ser necessária uma avaliação adicional para estabelecer
mais precisamente a probabilidade do dano, como base para determinar a
necessidade de melhores medidas de controle.

12=<I=<18-è
SUBSTANCIAL

O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido. Recursos
consideráveis podem ter que ser alocados para reduzir o risco. Se o risco
envolve trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente.

I>18 -è INTOLERÁVEL

O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido
reduzido. Se não é possível reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, o
trabalho tem que permanecer proibido.

A Matriz da Análise Preliminar de Perigos para a fase de operação está
apresentada no ANEXO XXXI.
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Caracterização da infra-estrutura

Linhas de transmissão de energia

O suprimento de energia elétrica para o Estaleiro será feito pela ESCELSA –
Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica da região.
Este suprimento será efetuado a partir da Subestação mais próxima da ESCELSA
(inicialmente previsto ser a SE Barra do Sahy, na Rodovia ES-010 – km 61,5,
Barra do Riacho, Aracruz – ES, distante aproximadamente 5 km) até a
Subestação Principal do Estaleiro, via linha de transmissão em tensão de 138kV
– tensão compatível com a demanda de 30 MVA prevista inicialmente para o
Estaleiro.
A Subestação Principal do Estaleiro será conectada à Rede de Distribuição em
138 kV da ESCELSA de acordo com seus padrões, e seguindo as diretrizes de
conexão estabelecidas no PRODIST (Procedimentos de Distribuição – ANEEL).
Serão instalados no Pátio da Subestação de 138 kV, a ser construído dentro da
área do Estaleiro, os pórticos de entrada da Linha de Transmissão da ESCELSA,
as chaves seccionadoras, disjuntores, pára-raios, transformadores de corrente e
potencial, dois (2) transformadores de força – 15 /18,75 MVA – 138–13,8 kV,
banco de capacitores para correção do FP, resistores de aterramento e os bancos
de dutos subterrâneos levando os cabos de média tensão – 13,8 kV – dos
transformadores de força para o Centro de Distribuição e Controle – CDC – de
13,8 kV dentro da Casa de Controle da Subestação – a ser edificada na própria
área do Pátio.
Os disjuntores serão isolados em SF6, e os transformadores de força em óleo
isolante.
Será construída, para cada um dos transformadores de força, uma bacia de
contenção de óleo com capacidade para armazenar o volume total de óleo
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isolante do transformador, no caso de defeito de grandes proporções no
transformador (situação não usual). O ANEXO XXXII apresenta o diagrama
unifilar geral simplificado do sistema elétrico.
Além destas duas bacias de contenção, será construída uma caixa coletora de
óleo interligada às duas bacias, que receberá o óleo que tiver escorrido para as
mesmas, e que terá uma capacidade correspondente a aproximadamente uma
vez e meia o volume total de óleo isolante de um transformador.
O óleo por ventura existente na caixa coletora será retirado, por empresa
habilitada, da mesma por caminhão equipado para tal finalidade.

2.3.8.1.1

Distribuição primária

A distribuição primária de energia elétrica do Estaleiro será feita na tensão
nominal de 13,8 kV – classe de tensão 15 kV, trifásica, 60 Hz, a partir do Centro
de Distribuição e Controle – CDC – de 13,8 kV da Subestação Principal, através
de um sistema radial atendendo às sete (7) subestações secundárias.
A distribuição de energia em 13,8 kV será feita através de rede subterrânea –
bancos de dutos – até as sete (7) Subestações Secundárias previstas para o
Estaleiro.

2.3.8.1.2

Distribuição secundária

A distribuição secundária de energia elétrica do Estaleiro será feita a partir das
Subestações Secundárias – classe 15 kV, através de transformadores de
potência, tipo seco, e com as seguintes características:


Tensão secundária nominal de 4,16 kV – classe de tensão 6 kV, trifásica,
60 Hz, neutro aterrado através de resistor, limitando a corrente de falta a
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terra em 50 A - 10 s, para atender às bombas de esvaziamento e aos
pórticos do Dique, e aos guindastes dos Cais Sul e Norte;


Tensão secundária nominal de 480 V – classe de tensão 600V, trifásica, 60
Hz, neutro aterrado através de resistor, limitando a corrente de falta a terra
em 3A, para atender aos demais consumidores.

As Subestações Secundárias concentrarão o abastecimento de energia elétrica
por áreas do Estaleiro, e ficarão localizadas no centro de consumidores das
respectivas áreas.
As Subestações Secundárias abrigarão basicamente: transformador(es) de força
classe 15 kV – trifásico(s) – tipo seco, resistores de aterramento 600V, CDC-15
kV contendo chave seccionadora e proteção, CDC-480 V contendo basicamente
disjuntores e supervisão/proteção, transformador(es) de iluminação classe 1,2 kV
– tipo seco, quadro(s) de distribuição 380/220V, carregador de bateria, banco de
baterias seladas 125 Vcc, e quadro de distribuição 125 Vcc.

2.3.9

Mão de Obra

A discriminação da mão de obra a ser empregada na fase de operação do
Estaleiro Jurong Aracruz foi apresentada no item 2.1.5 Mão-de-Obra.

2.3.10

Tráfego Naval

O tráfego naval em um estaleiro naval deve considerar a chegada de navios e
plataformas a serem reparadas e a saída destas embarcações mais embarcações
novas, construídas desde o casco. Além deste fluxo, também há de se considerar
o tráfego de rebocadores. Sendo assim, o tráfego naval deve ser da ordem de 02
chegadas de navios ou plataformas por ano, e 03 saídas de embarcações, já
considerando as que chegaram para reformas, além de 02 rebocadores em cada
manobra dessas.
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Área de exclusão de pesca

As características do uso da área marinha proposta pelo Estaleiro Jurong Aracruz,
embora este não seja um porto propriamente dito (cujo fluxo naval é
consideravelmente mais intenso), refletem uma zona onde haverá atividades
navais de tráfego, fundeio e atraque de embarcações. Nesta área deve ser
observada uma série de restrições de usos, principalmente por quesitos de
segurança, dentre os quais a exclusão de atividades pesqueiras. Desta maneira,
a Figura 2-49 representa a área de exclusão da pesca, que compõe 756.195 m².
Esta é a área proposta pela Jurong para restringir a pesca, estando sob
responsabilidade da Capitania dos Portos. O acesso por si só não representa
conflito com as atividades do estaleiro, ficando livre a navegação, desde que
respeitadas as regras conforme NORMAM 08.
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Figura 2-49: Representação da área de exclusão da pesca, compondo 756.195 m².
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SEGURANÇA E RISCO

Este item consiste na análise do risco (identificação dos perigos, avaliação dos
efeitos e do risco), envolvendo as atividades do Estaleiro Jurong Aracruz (EJA),
principalmente aquelas que utilizam produtos tóxicos/inflamáveis.
O estudo foi desenvolvido empregando-se técnicas de análise de risco
amplamente conhecidas, constituídas de um conjunto de procedimentos
qualitativos, cuja aplicação sistemática resulta na identificação dos perigos
potenciais decorrentes da operação de uma instalação industrial e na avaliação
dos efeitos físicos e do risco devido a liberação de substâncias tóxicas ou
inflamáveis.
A Análise de Risco do empreendimento em questão foi realizada de acordo com
as seguintes etapas:
1º. Definição dos objetivos da análise e delimitação das fronteiras abrangidas
pela análise, tomando-se como base o termo de referência do EIA/RIMA.
2º. Identificação dos cenários de acidentes relacionados com as instalações
industriais através da aplicação da técnica de Análise de Risco chamada
Análise Preliminar de Perigos (APP).

2.4.1

Descrição das instalações e sistemas

Na realização de um estudo de análise de riscos é fundamental a compilação de
dados relativos às características do empreendimento necessários para o
desenvolvimento do trabalho.
A seguir serão apresentadas informações que nortearam a realização do estudo,
são estas: descrição geral das instalações, descrição do processo, descrição dos
sistemas de proteção e ocupação da vizinhança.
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Descrição Geral das Instalações

O Estaleiro Jurong Aracruz possui atividade no ramo de construção naval e suas
edificações industriais e auxiliares estão localizadas em Barra do Sahy, Município
de Aracruz / ES, de propriedade da Jurong do Brasil Prestação de Serviços Ltda.

2.4.1.2

Descrição do Processo

2.4.1.2.1

Estocagem de Óleo Diesel

O óleo diesel é usado para abastecimento das bombas de incêndio, geradores de
emergência,

compressores

com

motor

a

explosão

e

na

etapa

de

comissionamento das plataformas.
Para abastecimento dos geradores existem 02 (dois) tanques de armazenamento
do óleo diesel com capacidade para 500 L, sendo um localizado na entrada da
sala dos geradores e outro na entrada da sala de bombas de incêndio. A
completação dos tanques é realizada com auxílio de caminhão com capacidade
de 5 m³, que será abastecido em postos de combustíveis da redondeza.
Para a etapada de comissionamento das plataformas são utilizadas carretas de
diesel conectadas diretamente nos tanques das plataformas para transferência do
produto.

2.4.1.2.2

Almoxarifado

O setor de almoxarifado tem como finalidade a provisão, estocagem, recebimento
e fornecimento de material para as áreas de produção.
O galpão de armazenagem é dotado de uma área com boa ventilação destinada
ao armazenamento dos tambores de tintas e solventes. Existe, ainda, um setor
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para armazenagem de cilindros portáteis de oxigênio e acetileno para uso em
carrinhos transportáveis.

2.4.1.2.3

Central de Gases

A central de gases consiste em uma área para armazenagem de gases
industriais: oxigênio, argônio, Nitrogênio, acetileno e gás carbônico.

2.4.1.2.4

Estocagem de Oxigênio

O oxigênio é estocado em um tanque vertical com capacidade de 28.000 litros e
pressão de trabalho de 12 kgf/cm². A tubulação de alimentação segue aérea pela
fábrica, com diâmetro de 3” e 2”, com pressão de 100 psi. O gás é utilizado nas
linhas de produção numa demanda de 72.000 kg/mês.

2.4.1.2.5

Estocagem de Argônio

O argônio é estocado em um tanque vertical com capacidade de 28.000 litros e
pressão de trabalho de 12 kgf/cm². A tubulação de alimentação segue aérea pela
fábrica, com diâmetro de 1”, com pressão de 60 psi. O gás é utilizado nas linhas
de produção.

2.4.1.2.6

Estocagem de Acetileno

O acetileno é armazenado em 3 carretas que possuem um total de 180 cilindros
cada uma, cujas capacidades na pressão máxima de trabalho, são de
aproximadamente 1.620 kg. A tubulação de alimentação segue aérea pela fábrica,
com diâmetro de 1 ½”, com pressão de 1,0 bar. O gás é utilizado nas linhas de
produção.
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Estocagem de Nitrogênio

O nitrogênio é armazenado em tanque vertical com capacidade de 11.000 litros e
pressão de trabalho 12 kgf/cm². A tubulação de laimentação segue aérea pela
fábrica com diâmetro de 1 polegada e pressão de 60 psi. O gás é utilizado nas
linhas de produção.

2.4.1.2.8

Estocagem de CO2

O CO2 é armazenado em tanque vertical com capacidade de 11.000 litros e
pressão de trabalho 180 mBar. A tubulação de alimentação segue aérea pela
fábrica com diâmetro de 1 polegada e pressão de 60 psi. O gás é utilizado nas
linhas de produção.

2.4.1.2.9

Estocagem de GLP

O GLP utilizado para nas linhas de produção e no abastecimento das
empilhadeiras será armazenado em 02 (dois) tanques cilíndricos horizontais com
capacidade de 4 m³ cada e pressão na linha de 7 Kgf/cm2. O abastecimento
destes tanques é realizado por caminhão tanque com capacidade de 5 m³.
O restaurante será abastecido por 2 cilindros transportáveis de 190 Kg com
pressão máxima de 1,5 Kgf/cm².

2.4.1.3

Sistema de Proteção contra Incêndio

O sistema de combate a incêndio para este empreendimento foi dividido em dois
sub-sistemas:
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1.

Sistema de combate a incêndio do estaleiro;

2.

Sistema de combate a incêndio das unidades docadas no dique e
atracadas no cais.

Os dois sub-sistemas serão interligados de forma que as bombas de combate a
incêndio possam atender tanto o estaleiro quanto as unidades atracadas. A
interligação entre a rede de incêndio do estaleiro com a rede de incêndio da
plataforma atracada será procedida com auxílio de um mangote com diâmetro
igual ao da tubulação.
Apenas o sistema de pressurização das redes será independente, visto que, para
o estaleiro, a pressurização é feita pelo castelo d’água e para a plataforma
docada será pelas bombas jockey.
No sistema de combate a incêndio serão utilizadas bombas centrífugas verticais
que succionarão a água diretamente do mar, sendo esta água utilizada na rede de
hidrantes do estaleiro.
Para o projeto dos sistemas de proteção consideram-se os seguintes conceitos:
1.

Serão adotados hidrantes com duas saídas do tipo industrial com
engate rápido.

2.

As unidades docadas serão pressurizadas com água potável pelas
bombas jockey.

3.

As bombas de combate ao incêndio garantirão no mínimo 4,0 kgf/cm²g
no ponto mais desfavorável.

O sistema de combate a incêndio será independente de outros sistemas
operacionais, em conformidade com as normas vigentes.
O sistema de pressurização, para atender ao estaleiro e as unidades atracadas,
será realizado pelo castelo de água potável. Este ficará a uma altura tal, que seja
suficiente para manter a rede de incêndio pressurizada, a pelo menos 1,0
kgf/cm²g no ponto mais desfavorável da rede.
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Deverá ser realizado um projeto básico para definição, dimensionamento e
detalhamento itens do sistema de combate a incêndio. Este projeto básico deverá
conter, entre outros:


A vazão mínima necessária estabelecida para o sistema de combate a
incêndio do estaleiro e o dimensionamento das bombas.



Sistema para proteção por resfriamento dos hidrantes que deverão ser
distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja
alcançada por dois esguichos, considerando-se o comprimento da
mangueira e seu trajeto real e desconsiderando-se o alcance do jato de
água, conforme item 5.3.2 da NBR-13714.



Sistema de proteção por extintores, onde eles deverão ser instalados em
toda área predial do estaleiro e devendo ser selecionados para cobrir as
áreas com risco de incêndio, de acordo com a sua capacidade extintora e
com a natureza dos combustíveis predominantes na área, conforme a
classe de fogo a extinguir. O sistema de proteção contra incêndio por
extintores deve ser projetado considerando-se:
o A classe de risco a ser protegida e respectiva área;
o A natureza do fogo a ser extinto;
o O agente extintor utilizado;
o A capacidade extintora do extintor;
o A distancia máxima a ser percorrida;
o O numero de pavimentos e a geometria das edificações.



A rota de fuga das instalações administrativas e operacionais do estaleiro,
prevendo sinalização, iluminação de emergência, ponto de encontro
conforme norma vigente.
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Ocupação da Vizinhança

A instalação do EJA está situada em uma área litorânea sem ocupação, onde a
sudoeste aparece o início de uma faixa ocupada por comunidade de baixa
densidade populacional.
A Figura 2-50 e Tabela 2-40apresentam a área do Estaleiro indicando a posição
relativa de sua vizinhança e a legenda da ocupação das áreas de entorno.

3

2
4

1
Figura 2-50: Vizinhança do Estaleiro Jurong Aracruz
Tabela 2-40: Ocupação das áreas
Identificação

Posição

Tipo de Ocupação

1

Sul

Residências

2

Oeste

Sem ocupação

3

Leste

Sem Ocupação

4

Norte

Mar
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Dados Climatológicos

A Tabela 2-41 e a Tabela 2-42 apresentam os parâmetros climáticos que foram
utilizados nas simulações. Como não foi possível encontrar fontes que pudessem
fornecer a distribuição dos ventos da região, foi adotada uma distribuição de
freqüência igual para todas as direções e quatro faixas de velocidade de ventos.
Tabela 2-41: Freqüência de Ventos na Região do Ramal de distribuição
Velocidade dos Ventos*

Direção

TOTAL

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

N

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

NE

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

E

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

SE

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

S

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

SW

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

W

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

NW

3.125

3.125

3.125

3.125

12.5

TOTAL
25
25
25
25
100
* As velocidades médias consideradas na tabela representam as seguintes faixas de
velocidades:
Velocidade 1 m/s ............. 0 -1,5 m/s
Velocidade 2 m/s ............. 1,5 - 2,5 m/s
Velocidade 3 m/s ............. 2,5 - 3,5 m/s
Velocidade 4 m/s ............. > 3,5 m/s

Tabela 2-42: Parâmetros utilizados para as simulações
Temperatura
do Ar

Temperatura
do Solo

Pressão
Atmosférica

Umidade
Relativa

Classe de
Estabilidade
Atmosférica

Rugosidade do
solo:

298 K

302 K

1 atm

70%

Neutra

Área industrial com
poucos prédios
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Produtos envolvidos nos processos e quantidades movimentadas

A seguir são apresentadas informações acerca dos produtos químicos utilizados
na empresa. Este item tem como objetivo caracterizar as propriedades físicoquímicas, dados sobre toxicidade e inflamabilidade dos produtos manuseados nas
instalações do Estaleiro Jurong Aracruz.
As informações sobre os produtos apresentados na Tabela 2-43 estão nas Fichas
de Dados de Segurança de Produtos apresentadas no ANEXO XXXIII.
Tabela 2-43: Inventário de Produtos:

2.4.3

2.4.3.1

Produto

Recipiente

Volume

Oxigênio

Tanque

28000 L

Argônio

Tanque

28000 L

Nitrogênio

Tanque

11000 L

CO2

Tanque

11000 L

Acetileno

Carretas

180 cilindros cada

GLP

Tanque

2 tanques de 4 m³ cada

Óleo Diesel

Tanque

2 tanques de 500 L

Identificação dos Cenários de Perigos

Introdução

A identificação dos cenários de acidentes relacionados às instalações do
empreendimento foi baseada na análise dos eventos capazes de ocasionar os
acidentes e suas principais conseqüências, utilizando-se para isso a técnica de
Análise Preliminar de Perigos (APP).
Os cenários de acidentes considerados relevantes e que serão alvo de uma
análise mais detalhada encontram-se descritos na seção 2.4.4.3.
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Análise Preliminar de Perigos (APP)

A Análise Preliminar de Perigos (APP) é uma metodologia estruturada para
identificar os perigos que podem ser causados devido à ocorrência de eventos
indesejáveis. Esta metodologia pode ser usada para sistemas em início de
desenvolvimento ou em fase de projeto e, também, como revisão geral de
segurança de sistemas já em operação. Na APP são levantadas as causas de
cada um dos eventos e as suas respectivas conseqüências, sendo, então, feita
uma avaliação qualitativa da freqüência de ocorrência do cenário do acidente, da
severidade das conseqüências e do risco associado. Portanto, os resultados
obtidos são qualitativos, não fornecendo estimativa numérica.

2.4.3.2.1

Metodologia de Análise

O escopo da APP abrange todos os eventos perigosos cujas causas tenham
origem nas instalações analisadas, englobando tanto as falhas intrínsecas de
componentes ou sistema, como eventuais erros operacionais (erros humanos).
Ficam excluídos da análise os eventos perigosos causados por agentes externos,
tais como quedas de aviões ou helicópteros, terremotos e inundações. Tais
eventos externos foram excluídos por serem as suas freqüências de ocorrência
consideradas extremamente baixas.
Para a análise dos eventos indesejáveis na APP, foram identificadas as
substâncias presentes nas instalações. No caso do Estaleiro Jurong Aracruz,
verificou-se a presença de substância inflamável. Portanto, foram considerados,
por exemplo, os seguintes eventos indesejáveis:


Pequena liberação de líquido ou gás inflamável



Grande liberação de líquido ou gás inflamável

A realização da análise foi realizada pelo preenchimento de uma planilha de APP
para cada módulo de análise da instalação. A planilha utilizada nesta APP (Figura
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2-51) contém 9 colunas, as quais foram preenchidas conforme a descrição
apresentada a seguir.
Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Categorias
Freqüência

Severidade

Recomendações

o

N
Cenário

Risco

Figura 2-51: Planilha Utilizada para a Análise Preliminar de Perigos

Perigo
Esta coluna contém os perigos identificados para o módulo de análise em estudo.
De uma forma geral, os perigos são eventos acidentais que têm potencial para
causar danos às instalações, aos operadores, ao público ou ao meio ambiente.
Portanto, os perigos referem-se a eventos tais como liberação de material
inflamável e tóxico.

Causa
As causas de cada perigo são discriminadas nesta coluna. Estas causas podem
envolver tanto falhas intrínsecas de equipamentos (vazamentos, rupturas, falhas
de instrumentação, etc.), bem como erros humanos de operação e manutenção.

Modo de Detecção
Os modos disponíveis na instalação para a detecção do perigo identificado na
primeira coluna foram relacionados nesta coluna. A detecção da ocorrência do
perigo tanto pode ser realizada através de instrumentação (alarmes de pressão,
de temperatura, etc.), como através de percepção humana (visual, odor, etc.).
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Efeito
Os possíveis efeitos danosos de cada perigo identificado foram listados nesta
coluna. Os principais efeitos dos acidentes envolvendo substâncias inflamáveis e
tóxicas incluem:


Incêndio em nuvem;



Explosão de nuvem;



Formação de nuvem tóxica.

Categoria de Freqüência do Cenário
No âmbito desta APP, um cenário de acidente é definido como o conjunto
formado pelo perigo identificado, suas causas e cada um dos seus efeitos.
Exemplo de cenário de acidente possível:


Grande liberação de substância inflamável devido a ruptura de tubulação
podendo levar à formação de uma nuvem inflamável tendo como
conseqüência incêndio ou explosão da nuvem.



De acordo com a metodologia de APP adotada neste trabalho, os cenários
de acidentes foram classificados em categorias de freqüência, as quais
fornecem uma indicação qualitativa da freqüência esperada de ocorrência
para cada um dos cenários identificados, conforme Tabela 2-44.

Categoria de Severidade
Também de acordo com a metodologia de APP adotada neste estudo, os
cenários de acidentes foram classificados em categorias de severidade as quais
fornecem uma indicação qualitativa do grau de severidade das conseqüências de
cada um dos cenários. As categorias de severidade utilizadas no presente estudo
estão na Tabela 2-45.

Categoria de Risco
Esta coluna representa a conjugação da categoria de freqüência com a categoria
de gravidade, mediante a noção de um risco global. Combinando-se as categorias
de freqüência com as de severidade obtêm-se a Matriz de Riscos, conforme
Figura 2-52, a qual fornece uma indicação qualitativa do nível de risco de cada
cenário identificado na análise.
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Medidas/Observações
Esta coluna contém as medidas que devem ser tomadas diminuir a freqüência ou
severidade do acidente ou quaisquer observações pertinentes ao cenário de
acidente em estudo. A letra (E), existente nesta coluna, indica que as medidas já
foram tomadas.

Identificação do Cenário de Acidente
Esta coluna contém um número de identificação do cenário de acidente. Foi
preenchida sequencialmente para facilitar a consulta a qualquer cenário de
interesse.
Tabela 2-44: - Categorias de Freqüências dos Cenários Usadas na APP
Categoria

Denominação

Faixa de
Freqüência
(/ano)

A

Extremamente
Remota

< 10 -4

B

Remota

10 -3 a 10 -4

Não deve ocorrer durante a vida útil da
instalação

C

Improvável

10 -2 a 10 -3

Pouco provável que ocorra durante a vida
útil da instalação

D

Provável

10 -1 a 10 -2

Esperado ocorrer até uma vez durante a
vida útil da instalação

E

Freqüente

> 10 -1

Esperado ocorrer várias vezes durante a
vida útil da instalação

Descrição
Extremamente improvável de ocorrer
durante a vida útil da instalação
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Tabela 2-45: Categoria de Severidade das Conseqüências dos Cenários
Categoria

Denominação

Descrição/Características
Sem danos ou danos insignificantes aos equipamentos, à
propriedade e/ou ao meio ambiente;

I

II

Desprezível

Marginal

Não ocorrem lesões/mortes de funcionários, de terceiros (não
funcionários) e/ou de pessoas extramuros (indústrias e
comunidade);o máximo que pode ocorrer são casos de primeiros
socorros ou tratamento médico menor.
Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio
ambiente (os danos são controláveis e/ou de baixo custo de
reparo);
Lesões leves em funcionários, terceiros e/ou em pessoas
extramuros;
Danos severos aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio
ambiente, levando à parada ordenada da unidade e/ou sistema;

III

Crítica

Lesões de gravidade moderada em funcionários, em terceiros
e/ou em pessoas extramuros ( probabilidade remota de morte de
funcionários e/ou de terceiros);
Exige ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento
em catástrofe.

IV

Catastrófica

Danos irreparáveis aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio
ambiente, levando à parada desordenada da unidade e/ou
sistema (reparação lenta ou impossível);
Provoca mortes ou lesões graves em várias pessoas (em
funcionários e/ou em pessoas extramuros).
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FREQÜÊNCIA
A

B

C

D

E
I

II

III

IV

F REQÜÊNCIA

S EVERIDADE
I

DESPREZÍVEL

II

MARGINAL

III

CRÍTICA

IV

CATASTRÓFICA

S
E
V
E
R
I
D
A
D
E

A

EXTREMAMENTE

B

REMOTA

C

IMPROVÁVEL

D

PROVÁVEL

E

FREQÜÊNTE

REMOTA

R ISCO
(1)

DESPREZÍVEL

(2)

MENOR

(3)

MODERADO

(4)

SÉRIO

(5)

CRÍTICO

Figura 2-52: Matriz de Classificação de Riscos Usada em APP.
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Realização da APP

Foram preenchidas as planilhas da APP, identificando-se os perigos, suas
causas, seus modos de detecção e suas conseqüências e posteriormente, foi
realizada uma estimativa das categorias de freqüência e severidade.
Após o preenchimento das planilhas da APP iniciou-se o levantamento do número
de cenários de acidentes identificados por categorias de freqüência, de
severidade e de risco. Finalmente, procedeu-se à análise dos resultados obtidos,
listando-se os cenários que deverão ter suas conseqüências simuladas.

2.4.3.2.3

Planilhas da APP

A planilha da Análise Preliminar de Perigos do Estaleiro Jurong Aracruz é
apresentada na Tabela 2-46 deste estudo.
2.4.3.2.4

Estatísticas dos Cenários de Acidentes

Na Figura 2-53 é possível observar a classificação dos cenários em categorias de
risco, indicando a quantidade de cenários em cada uma das categorias. A análise
da Figura 2-53 pode concluir que:


14 cenários foram classificados na categoria de risco desprezível;



16 na categoria de risco menor;



09 na categoria de risco moderado;



03 na categoria de risco sério, e;



Não foi encontrado nenhum cenário na categoria de crítico.
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Tabela 2-46: Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: Oxigênio
Referência:
Perigo

Data: 01/111/2009
Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Pequena
liberação
de
gás oxidante –
Oxigênio
líquido

-Vazamento(s) de O2 líquido
trecho
entre
o
tanque
armazenagem e o vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba
- pela PSV

no
de

visual
(Operador)

Vapores de O2 no
ambiente

E

I

3

Grande
liberação
de
gás oxidante –
Oxigênio
líquido

-Ruptura(s)
no trecho entre o
tanque de armazenagem e o
vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba

visual
(Operador)

Formação de poça
de
líquido
criogênico e nuvem
de
substância
oxidante

C

II

2

-Ruptura(s)
do
armazenagem.

Ruído/visual
(Operador)

Formação de poça
de
líquido
criogênico e nuvem
de
material
oxidante

A

II

1

tanque

de

Recomendações/ Observações

Cenário
01

Realizar inspeção periódica para
identificar pontos de corrosão.(E)

02

03

Continua...
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Tabela 2-46 (continuação): Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: Nitrogênio
Referência:

Data: 01/11/2009

Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Pequena
liberação
de
gás inerte –
Nitrogênio
líquido

-Vazamento(s) de N2 líquido no
trecho
entre
o
tanque
de
armazenagem e o vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba
- pela PSV

visual
(Operador)

Vapores de N2 no
ambiente

E

I

3

04

Grande
liberação
de
gás inerte –
Nitrogênio
líquido

-Ruptura(s)
no trecho entre o
tanque de armazenagem e o
vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba

visual
(Operador)

Formação de poça
de
líquido
criogênico e nuvem
de substância inerte

C

II

2

05

-Ruptura(s)
do
armazenagem.

Ruído/visual
(Operador)

Formação de poça
de
líquido
criogênico e nuvem
de material inerte

A

II

1

06

tanque

de

Recomendações/ Observações

Cenário

Continua...
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Tabela 2-46 (continuação): Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: Argônio
Referência:

Data: 01/11/2009

Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Pequena
liberação
de
gás inerte –
Argônio líquido

-Vazamento(s) de AR líquido no
trecho
entre
o
tanque
de
armazenagem e o vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba
- pela PSV

visual
(Operador)

Vapores de AR no
ambiente

E

I

3

07

Grande
liberação
de
gás inerte –
Argônio líquido

-Ruptura(s)
no trecho entre o
tanque de armazenagem e o
vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba

visual
(Operador)

Formação de poça
de
líquido
criogênico e nuvem
de substância inerte

C

II

2

08

-Ruptura(s)
do
armazenagem.

Ruído/visual
(Operador)

Formação de poça
de
líquido
criogênico e nuvem
de material inerte

A

II

1

09

tanque

de

Recomendações/ Observações

Cenário

Continua...
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Tabela 2-46 (continuação): Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: CO2
Referência:

Data: 01/11/2009

Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Pequena
liberação
de
gás inerte –
CO2

-Vazamento(s) de CO2 líquido no
trecho
entre
o
tanque
de
armazenagem e o vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba
- pela PSV

visual
(Operador)

Vapores de CO2
no ambiente

E

I

3

10

Grande
liberação
de
gás inerte –
CO2

-Ruptura(s)
no trecho entre o
tanque de armazenagem e o
vaporizador;
- pela linha
- pelas válvulas
- pela bomba

visual
(Operador)

Formação
de
nuvem
de
substância inerte

C

II

2

11

-Ruptura(s)
do
armazenagem.

Ruído/visual
(Operador)

Formação
de
nuvem de material
inerte

A

II

1

12

tanque

de

Recomendações/ Observações

Cenário

Continua...
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Tabela 2-46 (continuação): Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: Carreta de Acetileno
Data: 01/11/2009
Perigo

Causa

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Pequena
liberação
de
substância
inflamável
–
Acetileno
Grande
liberação
de
substância
inflamável
–
Acetileno

Vazamento na válvula do manifold
da carreta

Odor
(Operador)

- Vapores de C2H2
no ambiente

E

II

4

13

Ruptura na válvula do manifold da
carreta

Odor
(Operador)

Formação de
de fogo

C

3

14

Ruptura do Cilindro de Acetileno

jato

2.4.3.3

Recomendações/ Observações

Cenário

Inc^ndio em nuvem

A

III

I

15

Explosão de nuvem

A

III

I

16

- Ruído / Odor
(Operador)

Bola de fogo

B

III

2

17

- Ruído / Odor
(Operador)

Ondas de choque

B

III

2

18

Continua...
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Tabela 2-46 (continuação): Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: Abastecimento das empilhadeiras de GLP
Data: 01/11/2009
Perigo

Causa

Pequena
liberação
de
substância
inflamável
GLP
Grande
liberação
de
substância
inflamável
GLP

Vazamento na válvula do sistema
que enche as empilhadeiras

Ruptura da tubulação do sistema
que enche as empilhadeiras

Ruptura do tanque de GLP

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

-Odor
(Operador)

- Vapores de GLP
no ambiente

E

II

4

19

-Odor
(Operador)

Formação de Jato
de fogo

C

III

3

20

Incêndio em nuvem

A

III

I

21

Explosão
nuvem
confinada

em
não

A

III

I

22

Formação de Bola
de fogo

B

III

2

23

Incêndio em nuvem

A

III

I

24

Explosão
em
nuvem
não
confinada
Ondas de choque

A

III

I

25

B

III

2

26

- Ruído/Odor
(Operador)

Recomendações/ Observações

Cenário

Continua...
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Tabela 2-46 (continuação): Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: Abastecimento de GLP no tanque
Data: 01/11/2009
Perigo

Causa

Pequena
liberação
de
substância
inflamável
GLP

Vazamento na tubulação do sistema
que
enche
o
tanque
de
armazenagem

Grande
liberação
de
substância
inflamável
GLP

Ruptura na tubulação do sistema que
enche o tanque de armazenagem

Ruptura do caminhão tanque de GLP

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

-Odor
(Operador)

- Vapores de GLP
no ambiente

E

II

4

27

-Odor
(Operador)

Formação de Jato
de fogo

C

III

3

28

Incêndio em nuvem

A

III

I

29

Explosão
nuvem
confinada

em
não

A

III

I

30

Formação de Bola
de fogo

B

III

2

31

Incêndio em nuvem

A

III

I

32

Explosão
em
nuvem
não
confinada
Ondas de choque

A

III

I

33

B

III

2

34

- Ruído/Odor
(Operador)

Recomendações/ Observações

Cenário

Continua...
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Tabela 2-46 (continuação): Análise Preliminar de Perigos (APP) do Estudo de Análise de Riscos.
Análise Preliminar de Perigos (APP)
Unidade: Estaleiro Jurong
Sistema: Óleo Diesel
Data: 01/11/2009
Perigo

Causa

Pequena
liberação de
líquido
inflamável

Vazamento na tubulação de 1 ½”
que alimenta o tanque de óleo
diesel da bomba de incêndio e
gerador :
- pela linha de 1 ½” ;
- pelas válvulas;

Odor

Vazamento no caminhão que
abastece óleo Diesel para o
tanque da bomba de incêndio e
gerador :
- pelo costado ;
- pelas válvulas;
Ruptura na tubulação de 1 ½” que
alimenta o tanque de óleo diesel
da bomba de incêndio e gerador :
- pela linha de 1 ½” ;
- pelas válvulas;

Odor

Vapores
de
inflamáveis no local
de trabalho

D

I

2

Odor

Incêndio em poça

C

II

2

37

Incêndio em nuvem

B

IV

3

38

A

IV

2

39

Ruptura do caminhão tanque de
óleo Diesel que abastece o tanque
da bomba de incêndio e gerador :

Odor / ruído

Explosão
não
confinada
Incêndio em poça

C

II

2

40

Incêndio em nuvem

B

IV

3

41

Explosão
confinada

A

IV

2

42

Grande
liberação de
líquido
inflamável

Modo de
Detecção

Efeito

Cat.
Freq.

Cat.
Sever.

Cat.
Risco

Recomendações/ Observações

Cenário

Vapores
de
inflamáveis no local
de trabalho

D

I

2

Detectar ponto de vazamento e
corrigir

35

Incluir procedimento de inspeções
periódicas no manual de operação
da bomba diesel

não
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E

IV

3

4

III
3

6

2

II

4
I

RISCO
(1)
DESPREZÍVEL
(2)

MENOR

(3)

MODERADO

(4)

SÉRIO

(5)

CRÍTICO

Figura 2-53: Número de Cenários Classificados em cada
Categoria de Risco

2.4.3.4

Cenários Escolhidos

A Tabela 2-47 apresenta os cenários que serão objeto de simulações de
conseqüências, considerando a configuração dos sistemas avaliados.
Os cenários classificados nas categorias de severidade 3 e 4 foram escolhidos
para este estudo uma vez que foram os cenários mais críticos identificados na
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APP, e que têm potencial para gerar danos à população exposta dentro e fora dos
limites do Estaleiro Jurong Aracruz.
Tabela 2-47: Cenários Escolhidos para Simulações de Conseqüências
Número do
Cenário

Eventos Iniciadores
EI-01) Grande liberação de substância inflamável – Acetileno, devido a
ruptura da válvula do manifold da carreta.

Cenários 14

EI-02) Grande liberação de substância inflamável – Acetileno, devido a
ruptura do Cilindro de Acetileno

Cenários 15 e 16

EI-03) Grande liberação de substância inflamável – GLP, Ruptura da
tubulação do sistema que enche as empilhadeiras

Cenários 20 a 22

EI-04) Grande liberação de substância inflamável – GLP, devido a ruptura
do tanque de GLP

Cenários 23 e 26

EI-05) Grande liberação de substância inflamável – GLP, devido a ruptura
na tubulação do sistema que enche o tanque de armazenagem

Cenários 28 a 30

EI-06) Grande liberação de substância inflamável – GLP, devido a ruptura
do caminhão tanque de GLP

Cenários 31 a 34

EI-07) Grande liberação de substância inflamável – óleo Diesel, devido a
ruptura na tubulação de 1 ½” que alimenta o tanque de óleo diesel da
bomba de incêndio e gerador :

Cenários 37 a 39

EI-08) Grande liberação de substância inflamável – óleo Diesel, devido a
ruptura do caminhão tanque de óleo Diesel (5 m³) que abastece o tanque
de óleo diesel da bomba de incêndio e gerador :

Cenários 40 e 42

2.4.4

Caracterização dos cenários escolhidos

Neste item serão apresentadas as áreas atingidas pelos efeitos dos possíveis
acidentes envolvendo as instalações, considerando as condições ambientais
predominantes na região.
A “Análise de Vulnerabilidade” é a determinação da área vulnerável para cada um
dos cenários de acidente identificados na APP. Para os cálculos das áreas
vulneráveis, conservativamente, foram utilizadas quatro velocidades de vento
(1.0, 2.0 , 3.0, e 4.0 m/s) que caracterizam a rosa dos ventos da região do
empreendimento e classe de estabilidade D. Portanto, as áreas vulneráveis
estimam o alcance dos efeitos físicos dos acidentes analisados, tomando como
base as condições meteorológicas médias da região.
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Para a avaliação da área vulnerável, a primeira etapa é a “caracterização do
cenário de acidente”, que consiste na apresentação de todas as condições físicas
e das hipóteses necessárias para a determinação dos efeitos físicos do acidente,
tais como, a situação física do vazamento na fábrica, o produto envolvido, as suas
condições termodinâmicas no momento do vazamento, o diâmetro da tubulação,
o tempo de vazamento e as condições atmosféricas. Para cada acidente
caracterizado é obtida uma área vulnerável para cada tipo de efeito característico
do acidente simulado. O mapeamento das áreas vulneráveis a cada um dos tipos
de efeitos físicos é apresentado a seguir. Os resultados foram obtidos utilizandose o programa Phast que está descrito juntamente com a listagem de saída no
ANEXO XXXIV.
A Tabela 2-48, a Tabela 2-49, a Tabela 2-50, a Tabela 2-51, a Tabela 2-52, a , a
Tabela 2-54 e a Tabela 2-55 apresentam a caracterização de cada cenário de
acidente selecionado para simulação em termos de condições de estocagem ou
processo, local e condições de liberação do material.

2.4.5

Caracterização dos Cenários Críticos

Tabela 2-48: Cenários referentes ao Evento Iniciador 01
Ponto de Liberação

Cenário: 14
Grande liberação de substância inflamável – Acetileno, devido a
ruptura de válvula do manifold da carreta.

Material:

Acetileno

Estado do Material:

Gás

Tipo de liberação:

Transiente

Efeitos possíveis:

Jato de fogo
Temperatura

--16 °C

Caracterização do

Veloc. descarga

309,9 m/s

vazamento

Vazão descarga

2,43 kg/s

Duração

> 600 s

Caracterização da
dispersão

Classe de estabilidade: D
Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

Sem dique
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Tabela 2-49: Cenários referentes ao Evento Iniciador 02
Cenário: 15 e 16
Ponto de Liberação

Grande liberação de substância inflamável – Acetileno, devido a
ruptura do Cilindro de Acetileno

Material:

Acetileno

Estado do Material:

Gás

Tipo de liberação:

Instantâneo

Efeitos possíveis:

Bola de fogo / ondas de choque

Caracterização do
vazamento

Fração líquida

0,09

Temperatura

-84.8 °C

Veloc. descarga

471 m/s

Classe de estabilidade: D
Caracterização da
dispersão

Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

Sem dique

Tabela 2-50: Cenários referentes ao Evento Iniciador 03
Cenário: 20 a 22
Ponto de Liberação

Grande liberação de substância inflamável – GLP, Ruptura da
tubulação do sistema que enche as empilhadeiras

Material:

GLP

Estado do Material:

Líquido

Tipo de liberação:

Transiente

Efeitos possíveis:

Incêndio em nuvem / Jato de fogo / explosão de nuvem não
confinada

Caracterização do
vazamento

Temperatura

8,1 °C

Veloc. descarga

54,4 m/s

Vazão descarga

2,48 kg/s

Duração

> 600 s

Classe de estabilidade: D
Caracterização da
dispersão

Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

Sem dique
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Tabela 2-51: Cenários referentes ao Evento Iniciador 04
Cenário: 23 a 26
Ponto de Liberação

Grande liberação de substância inflamável – GLP, devido a ruptura
do tanque de GLP

Material:

GLP

Estado do Material:

Líquido

Tipo de liberação:

Transiente

Efeitos possíveis:

Incêndio em nuvem / Jato de fogo / explosão de nuvem não
confinada

Caracterização do
vazamento

Fração líquida

0.66

Temperatura

-42 °C

Veloc. descarga

204 m/s

Classe de estabilidade: D
Caracterização da
dispersão

Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

Sem dique

Tabela 2-52: Cenários referentes ao Evento Iniciador 05
Cenário: 28 a 30

Ponto de Liberação

Grande liberação de substância inflamável – GLP, devido a
ruptura na tubulação do sistema que enche o tanque de
armazenagem

Material:

GLP

Estado do Material:

Líquido

Tipo de liberação:

Transiente

Efeitos possíveis:

Incêndio em nuvem / Jato de fogo / explosão de nuvem não
confinada

Caracterização do
vazamento

Temperatura

8,1 °C

Vazão de descarga

2,48 kg/s

Duração

> 600 s

Classe de estabilidade: D
Caracterização da
dispersão

Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

Sem dique
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Tabela 2-53: Cenários referentes ao Evento Iniciador 06
Cenário: 31 a 34
Ponto de Liberação

Grande liberação de substância inflamável – GLP, devido a
ruptura do caminhão tanque de GLP

Material:

GLP

Estado do Material:

Líquido

Tipo de liberação:

Transiente

Efeitos possíveis:

Incêndio em nuvem / Jato de fogo / explosão de nuvem não
confinada

Caracterização do
vazamento

Fração líquida

0.66

Temperatura

-42 °C

Velocidade descarga

204 m/s

Classe de estabilidade: D
Caracterização da
dispersão

Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

Sem dique

Tabela 2-54: Cenários referentes ao Evento Iniciador 07
Cenário: 37 a 39

Ponto de Liberação

Grande liberação de substância inflamável – óleo Diesel,
devido a ruptura na tubulação de 1 ½” que alimenta o tanque
de óleo diesel da bomba de incêndio e do gerador :

Material:

Óleo Diesel

Estado do Material:

Líquido

Tipo de liberação:

Transiente

Efeitos possíveis:

Incêndio em nuvem, explosão em nuvem

Caracterização do
vazamento

Temperatura

25 °C

Veloc. descarga

10,5 m/s

Vazão descarga

14,9 kg/s

Duração

267 s

Classe de estabilidade: D
Caracterização da
dispersão

Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

Sem dique
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Tabela 2-55: Cenários referentes ao Evento Iniciador 08
Cenário: 40 a 42

Ponto de Liberação

Grande liberação de substância inflamável – óleo Diesel,
devido a ruptura do caminhão tanque de óleo Diesel que
abastece o tanque da bomba de incêndio e do gerador.

Material:

Óleo Diesel

Estado do Material:

Líquido

Tipo de liberação:

Transiente

Efeitos possíveis:

Incêndio em nuvem, explosão em nuvem

Caracterização do
vazamento

Fração líquida

1,0

Temperatura

25 °C

Veloc. descarga

1,4 m/s

Classe de estabilidade: D
Caracterização da
dispersão

Velocidade do vento: 1, 2, 3, 4 m/s
Área do dique:

2.4.5.1

Sem dique

Cálculo das Áreas Vulneráveis

O manuseio de substâncias perigosas (tóxicas, inflamáveis ou reativas) ou de
grandes quantidades de energia, seja em instalações de processo, estocagem ou
transporte, está sujeita à ocorrência de liberações acidentais destas substâncias
ou de energia de forma descontrolada.
Estas liberações descontroladas geram os efeitos físicos dos acidentes (sobrepressões, fluxos térmicos e nuvens de gases tóxicos) os quais podem ocasionar
danos às pessoas e/ou instalações presentes na região atingida. A extensão dos
possíveis danos é proporcional à intensidade do efeito físico causador do dano.
Os modelos de vulnerabilidade estabelecem a relação entre a intensidade do
efeito físico e o dano correspondente, permitindo obter-se o limite da zona
vulnerável a um determinado nível de dano. Assim a análise de vulnerabilidade
tem como objetivo identificar a região atingida por danos causados por liberações
acidentais.
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Para avaliação dos danos causados pelos acidentes, utilizam-se as equações de
Probit, que permitem relacionar a intensidade do efeito físico com o nível de dano
esperado. Ela é apresentada da seguinte forma:

Y = k1 + k2 ln (V)
Onde:
Y = Probit, que está relacionado com a percentagem de morte na área afetada
pelo acidente
V = medida da intensidade do efeito físico causador dos danos (sobre-pressão,
impulso, radiação térmica X tempo de exposição ou concentração x tempo de
exposição)
K1, K2 = parâmetros específicos para cada tipo de dano e de substância. Os
coeficientes, K1 (parâmetro de localização) e K2 (parâmetro de inclinação) são
determinados a partir de dados empíricos.
A percentagem de morte na área afetada pelo acidente corresponde à função de
distribuição acumulada de Y, sendo definida pela equação:

Y-5

1
P=
2

exp – (u2/2) du

ƒ
-

Esta correspondência matemática é mais fácil de ser usada na forma de uma
tabela (Tabela 2-56), na qual a primeira linha e a primeira coluna indicam a
percentagem de morte na área afetada correspondente aos valores de Probit que
constam nas demais linhas e colunas.
Com base no modelo de vulnerabilidade, as equações de probit referem-se aos
seguintes efeitos:


Radiação Térmica: morte por queimadura



Explosão: morte por impacto



Gás Tóxico: morte por intoxicação
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Tabela 2-56: Relação Entre Probit e a Percentagem de Morte na Área Afetada.
%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0.00

2.67

2.95

3.12

3.25

3.36

3.45

3.52

3.59

3.66

10

3.72

3.77

3.82

3.87

3.92

3.96

4.01

4.05

4.08

4.12

20

4.16

4.19

4.23

4.26

4.29

4.33

4.36

4.39

4.42

4.45

30

4.48

4.5

4.53

4.56

4.59

4.61

4.64

4.67

4.69

4.72

40

4.75

4.77

4.80

4.82

4.85

4.87

4.90

4.92

4.95

4.97

50

5.00

5.03

5.05

5.08

5.10

5.13

5.15

5.18

5.20

5.23

60

5.25

5.28

5.31

5.33

5.36

5.39

5.41

5.44

5.47

5.50

70

5.52

5.55

5.58

5.61

5.64

5.67

5.71

5.74

5.77

5.81

80

5.84

5.88

5.92

5.95

5.99

6.04

6.08

6.13

6.18

6.23

90

6.28

6.34

6.41

6.48

6.55

6.64

6.75

6.88

7.05

7.33



Área Vulnerável a Nuvem de Gás Tóxico

Os efeitos causados por uma nuvem de gás tóxico sobre as pessoas dependem
do tipo de gás, da concentração desse gás e do tempo que as pessoas ficam
expostas.
No caso de gás tóxico, a concentração de interesse corresponde ao valor de
concentração que mata um certo percentual da população num determinado
período de tempo de exposição, determinando assim a área vulnerável a este
nível de carga tóxica. A equação de probit para morte por exposição à nuvem de
gás tóxico tem a forma:

Y = A + B ln (Cn t)
Onde:
A, B, n = Parâmetros que dependem da substância tóxica (adimensional)
C = Concentração de material tóxico na nuvem, (ppm)
t = Tempo de exposição (minutos)
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Assim, pode-se determinar, a partir dos cálculos de dispersão da nuvem tóxica, as
áreas correspondentes ao IDLH (concentração máxima de uma substância no ar,
na qual pessoas podem estar expostas, em um tempo de 30 minutos, sem
ocasionar morte ou efeitos à saúde) e LC1-30 (concentração letal para 1% da
população exposta durante um tempo de 30 minutos)


Área vulnerável a Radiação Térmica

As áreas vulneráveis devido à ocorrência de jato de fogo, incêndio em poça ou
bola de fogo ficam delimitadas pelas linhas de isofluxo térmico correspondente
aos níveis de fluxo térmico de interesse. Estes níveis de interesse podem ser
determinados usando-se a equação de probit. A equação de probit para morte por
queimadura, decorrente de jato de fogo, incêndio em poça ou bola de fogo, é
dada por:

Y = -14,9 + 2,56 ln (t I4/3 /104)
Onde:
T = tempo de exposição à radiação térmica (S)
I = intensidade de radiação térmica (W/m2)
A Tabela 2-57 apresenta, para alguns níveis de efeito e tempos de exposição, os
valores de fluxo térmico correspondentes. Assim, por exemplo, a linha de isofluxo
térmico de 12,5 kW/m2, correspondente à probabilidade de morte igual a 1% das
pessoas expostas por um período de 30 segundos, pode ser usada para definir o
limite da área vulnerável. Para o efeito da bola de fogo gerada pelo “BLEVE”, o
nível de radiação que mata 1% de pessoas expostas (Tabela 2-58) deve ser
calculado considerando o tempo de exposição que varia com a massa de produto
envolvida no evento.
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Tabela 2-57: Radiação Térmica X Efeito
Radiação térmica
(KW/m 2 )

Efeito

37.5

90% de letalidade

30 seg de exposição
12.5

1% de letalidade

30 seg de exposição

Queimaduras graves para pele em um minuto de exposição

5.0

Queimaduras que provocam dor em 20 seg de exposição

-

A duração do efeito de uma bola de fogo gerada pelo BLEVE pode ser calculada
pela seguinte correlação:
EI 04 - TBLEVE = 0.826 M0,26 = 0.826 x 20000,26 = 5,9 segundos
EI 06 - TBLEVE = 0.826 M0,26 = 0.826 x 25000,26 = 6,3 segundos
Onde:
TBLEVE = tempo de duração da bola de fogo
M = massa inicial do líquido inflamável

I = { [ 104 e([Pr + 14.9)/2.56] ]/t }3/4
Onde:
I = intensidade em W/m2;
Pr = probit;
t = duração da exposição em segundos
Tabela 2-58: Intensidade de Radiação para o efeito de Bola de Fogo
Evento iniciador

1% de Fatalidade

90% de Fatalidade

04

45 kW/m²

129 kW/m²

06

43,1 kW/m²

124 kW/m²
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Área Vulnerável a Explosões

Para a determinação da área vulnerável a explosão de nuvem não confinada
devido à liberação de substância inflamável, é considerada a massa da
substância liberada que está entre o limite inferior e superior de inflamabilidade.
Assim, se a massa encontrada entre estes limites superar a massa mínima
necessária para uma explosão, à equação de probit poderá fornecer o percentual
de fatalidades na região afetada.
Equação de probit para morte por hemorragia no pulmão:

Y = -77,1 + 6,91 ln P
Onde:
P = sobrepressão (N/m2 )
Equação de probit para morte por impacto:

Y = -46,1 + 4,82 ln J
Onde:
J = impulso (N.s/m 2)
Outras equações de probit podem ser usadas para cálculo da percentagem de
pessoas que sofrerão outros efeitos de menor severidade e danos, tais como:


Ruptura de tímpano



Ferimento por impacto



Ferimento por fragmentos



Danos estruturais



Quebra de vidros
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A Tabela 2-59 foi obtida com base nas equações de probit para efeitos de menor
severidade.
Tabela 2-59: Níveis de Sobre-pressão e Efeito
Efeito

Percentagem

P (N/m 2 )

P (psi)

Fatalidade

1

106869

15,5

Ruptura de tímpano

90

84116

12,2

Ruptura de tímpano

1

16547

2,4

2.4.5.2

2.4.5.2.1

Áreas Vulneráveis

Área Vulnerável a Radiação Térmica / Explosão

A Tabela 2-61 e a Tabela 2-61 apresentam, respectivamente, as distâncias obtidas
para cada nível de fluxo térmico e sobre-pressão considerados. A Tabela 2-61
apresenta as maiores distâncias que definem os raios das áreas vulneráveis
referentes aos cenários de incêndios do tipo jato de fogo e bola de fogo.
Tabela 2-60: Áreas Vulneráveis a sobrepressão
Raio das Áreas Vulneráveis
Eventos Iniciadores

0.07

0.13

1, 068

bar(g)

bar(g)

bar(g)

EI-04) Grande liberação de substância inflamável –
GLP, devido a ruptura do tanque de GLP

148,7

97,9

30

EI-06) Grande liberação de substância inflamável –
GLP, devido a ruptura do caminhão tanque de GLP

159,6

107,9

38,7
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Tabela 2-61: Áreas Vulneráveis à Radiação Térmica
Eventos Iniciadores
A – Efeito de Jato de Fogo
EI-01) Grande liberação de substância
inflamável – Acetileno, devido a ruptura da
válvula do manifold da carreta.
EI-03) Grande liberação de substância
inflamável – GLP, Ruptura da tubulação do
sistema que enche as empilhadeiras
EI-05) Grande liberação de substância
inflamável – GLP, devido a ruptura na
tubulação do sistema que enche o tanque de
armazenagem
EI-07) Grande liberação de substância
inflamável – óleo Diesel, devido a ruptura na
tubulação de 1 ½” que alimenta o tanque de
óleo diesel da bomba de incêndio e gerador :
B – Efeito de Incêndio em Poça
EI-07) Grande liberação de substância
inflamável – óleo Diesel, devido a ruptura na
tubulação de 1 ½” que alimenta o tanque de
óleo diesel da bomba de incêndio e gerador :
EI-08) Grande liberação de substância
inflamável – óleo Diesel, devido a ruptura do
caminhão tanque de óleo Diesel (5 m³) que
abastece o tanque de óleo diesel da bomba de
incêndio e gerador :
C – Efeito de Bola de fogo
EI-02) Grande liberação de substância
inflamável – Acetileno, devido a ruptura do
Cilindro de Acetileno
EI-04) Grande liberação de substância
inflamável – GLP, devido a ruptura do tanque
de GLP
EI-06) Grande liberação de substância
inflamável – GLP, devido a ruptura do
caminhão tanque de GLP
NA – Não Atinge

2.4.5.2.2

Raio das Áreas Vulneráveis
(metros)
25,2
(5,0 KW/m²)

21,5
(12,5
KW/m²)

17,6
(37,5
KW/m²)

38,5
(5,0 KW/m²)

32,8
(12,5
KW/m²)

28,3
(37,5
KW/m²)

38,5
(5,0 KW/m²)

32,8
(12,5
KW/m²)

28,3
(37,5
KW/m²)

22,8
(5,0 KW/m²)

19,0
(12,5
KW/m²)

15,6
(37,5
KW/m²)

60,1
(5,0 KW/m²)

26,3
(12,5
KW/m²)

NA
(37,5
KW/m²)

56,2
(5,0 KW/m²)

22,0
(12,5
KW/m²)

NA
(37,5
KW/m²)

30,9
(5,0 KW/m²)

17,3
(12,5
KW/m²)

NA
(37,5
KW/m²)

183,2
(5,0 KW/m²)

NA
(45 KW/m²)

NA
(129
KW/m²)

198,1
(5,0 KW/m²)

NA
(43,1
KW/m²)

NA
(124
KW/m²)

Área Vulnerável a Incêndio em Nuvem

A Tabela 2-62 apresenta os alcances máximos das nuvens correspondentes ao
limite inferior de inflamabilidade da substância liberada. Estes alcances definem
os raios das áreas vulneráveis dos cenários de incêndio em nuvem.
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Tabela 2-62: Áreas Vulneráveis a Incêndio em Nuvem
Alcance Máximo da
Nuvem (m)

Eventos Iniciadores
EI-01) Grande liberação de substância inflamável – Acetileno,
devido a ruptura da válvula do manifold da carreta.

16,7

EI-02) Grande liberação de substância inflamável – Acetileno,
devido a ruptura do Cilindro de Acetileno

4,1

EI-03) Grande liberação de substância inflamável – GLP,
Ruptura da tubulação do sistema que enche as empilhadeiras

20,8

EI-04) Grande liberação de substância inflamável – GLP,
devido a ruptura do tanque de GLP

42,8

EI-05) Grande liberação de substância inflamável – GLP,
devido a ruptura na tubulação do sistema que enche o tanque
de armazenagem
EI-06) Grande liberação de substância inflamável – GLP,
devido a ruptura do caminhão tanque de GLP

46,5

EI-07) Grande liberação de substância inflamável – óleo Diesel,
devido a ruptura na tubulação de 1 ½” que alimenta o tanque
de óleo diesel da bomba de incêndio e gerador :
EI-08) Grande liberação de substância inflamável – óleo Diesel,
devido a ruptura do caminhão tanque de óleo Diesel (5 m³) que
abastece o tanque de óleo diesel da bomba de incêndio e
gerador :
NA -

NÃO

2.4.5.2.3

20,8

31,4

40,5

A TINGE

Mapeamento das Áreas Vulneráveis

A Figura 2-54, a Figura 2-55, a Figura 2-56, a Figura 2-57 e a Figura 2-58
demonstram, respectivamente, a delimitação das áreas vulneráveis a jato de fogo,
incêndio em poça, bola de fogo, explosão de nuvem não confinada e incêndio em
nuvem. Como o cenário simulado para cada efeito foi o mais crítico dos possíveis
acidentes, as curvas apresentadas incluem as áreas vulneráveis aos efeitos de
todos os cenários de acidente de menor conseqüência.
A Figura 2-54 mostra as áreas vulneráveis aos níveis de 5 kW/m² – raio de 38,5
m, 12,5 KW /m² – raio de 32,8 m, e 37,5 KW/m² - raio de 28,3 m. Resultado do
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efeito de jato de fogo gerado pela ruptura da tubulação de enchimento do tanque
de armazenagem de GLP (EI – 05).
A Figura 2-55 mostra a área vulnerável a incêndio em poça para o produto Óleo
Diesel – áreas vulneráveis aos níveis de 5 kW/m² – raio de 60,1 m , 12,5 KW/m²–
raio de 26,3 m , e 37,5 KW/m² - não alcança (EI - 07).
A Figura 2-56 mostra a área vulnerável à bola de fogo resultante da ruptura do
caminhão de GLP- níveis de 5 kW/m² – raio de 198,1 m, 43,1 KW /m² – não
alcança, e 124 KW/m² - não alcança (EI – 06).
A Figura 2-57 mostra a área vulnerável à sobre-pressão resultante da ruptura do
caminhão de GLP - níveis de 0,07 bar – raio de 159,6 m, 0,13 bar – raio de 107,9
m e 1,06 bar - 38,7 m (EI – 06).
A Figura 2-58 mostra a área vulnerável a incêndio em nuvem para o produto GLP
– 46,5 m (EI - 06).
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Figura 2-54: Área Vulnerável a Radiação Térmica – Jato de fogo
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Figura 2-55: Área Vulnerável a Radiação Térmica – Incêndio em Poça
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Figura 2-56: Área Vulnerável a Radiação Térmica – Bola de fogo
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Figura 2-57: Área Vulnerável à Explosão de Nuvem não Confinada
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Figura 2-58: Área Vulnerável à Incêndio em Nuvem
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2.4.6
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Estaleiro Jurong Aracruz

Considerações Finais e Recomendações para redução do Risco

Como as áreas vulneráveis aos efeitos dos piores cenários de acidentes não
alcançam áreas com ocupações sensíveis (residências, igrejas, escolas, etc...),
podemos afirmar que as operações do estaleiro Jurong atende aos mais restritos
critérios de aceitabilidade de risco para atividades industriais.
As medidas de atenuação de riscos devem ser adotadas com as seguintes
finalidades:
a) Reduzir a freqüência de ocorrência dos eventos iniciadores.
b) Minimizar suas conseqüências.
É fundamental que qualquer tipo de vazamento seja detectado imediatamente, de
modo que possa ser rapidamente controlado, uma vez que a causa principal para
os cenários de possíveis acidentes é o vazamento em válvulas.
Portanto, em caso de ocorrência de um vazamento é importante reduzir a um
mínimo as consequências com a rápida resposta por meio de um Plano de
Atendimento de Emergência.
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA

O CTA – Serviços em Meio Ambienta e Engenharia, empresa contratada para a
realização do estudo ambiental da área do empreendimento, definiu por um
modelo mais participativo e transparente na condução dos trabalhos do EIA/RIMA
do Projeto do Estaleiro Jurong Aracruz: a Metodologia Participativa.

Por meio dela, a comunidade local teve a oportunidade de acompanhar,
contribuir, discutir e conhecer o andamento dos processos do estudo, bem como
esclarecer dúvidas e compartilhar sugestões para os programas ambientais.

A Metodologia Participativa do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Estaleiro
Jurong Aracruz foi criada em caráter espontâneo, em acordo com o Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos – IEMA e a empresa Jurong do Brasil.

Numa perspectiva de estruturação dos projetos participativos de forma aberta,
multidirecional, participativa e democrática, com a finalidade de acabar com a
estagnação e a acomodação dos indivíduos, é preciso colocar as questões reais
em movimento e circulação na sociedade, para o que, é essencial estabelecer
estratégias comunicativas. As pessoas precisam, no mínimo, de informação para
se mobilizarem, mas, além disso, precisam compartilhar um imaginário, emoções
e conhecimentos sobre a realidade das coisas a sua volta, gerando a reflexão e o
debate para a mudança. Segundo Telles (1999), “se o espaço público constrói um
mundo comum entre os homens, este mundo tem que ser pensado não apenas
como aquilo que é comum, mas como aquilo que é comunicável e que, portanto,
se diferencia das experiências estritamente subjetivas e pessoais que podem ter
validade na dimensão privada da vida social”.

Conforme Peruzzo (1998) já observava, “o termo participação chegou a tornar-se
um modismo (...) podendo significar desde o mero assistir até o pleno tomar parte
ativamente”. Analisando a participação do ponto de vista da perspectiva da
comunicação nos movimentos populares, descreve como pode apresentar
diferentes graus e modalidades: “Variam as concepções, as formas e a
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intensidade da participação, que, na essência, diz respeito à democracia e se
relaciona com o exercício do poder, implicando sua concentração ou partilha”. A
autora descreve três diferentes modalidades de participação popular na
perspectiva da ação coletiva, conforme os gradientes de sua íntima relação com o
poder, ressaltando que a concretização de uma não significa a exclusão de outra.
A “participação passiva” caracteriza-se pela postura de espectador e de
conformismo, assumida pelas pessoas que simplesmente delegam poder a
terceiros. A “participação controlada”, originada a partir de pressões das bases ou
concessões de cima para baixo, onde o poder é exercido com limitações –
restrições impostas por quem o detém – podendo ocorrer manipulação, quando
se promove a participação para respaldar os interesses dos detentores de poder.
Finalmente, a “participação-poder”, onde o poder é partilhado propiciando o
crescimento mais completo das pessoas e organizações, enquanto sujeitos,
sendo suas expressões a co-gestão e a autogestão. E é nesta última que
estruturou-se a presente proposta de Metodologia Participativa do Estudo de
Impacto Ambiental do Projeto Estaleiro Jurong Aracruz.

Soma-se a estes a iniciativa do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos –
IEMA na criação de Comissões de Acompanhamento de Condicionantes
Ambientais, que vem sendo implantadas com o objetivo de o acompanhamento
do cumprimento das condicionantes relativas ao processo de licenciamento
ambiental da instalação de grandes empreendimentos no Estado do Espírito
Santo.

A justificativa se baseia no fato de que:


O ponto de vista da comunidade precisa ser incluído em qualquer processo
de decisão para assegurar que esta será uma decisão apropriada para a
própria comunidade.



Caso os atores participem de todos os aspectos do projeto, também se
sentirão mais comprometidos, mais dispostos a confiar nos técnicos, e
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mais dispostos a esperar um retorno que pode levar anos para se
manifestar.


Um dos objetivos de qualquer iniciativa deve ser a eventual autogestão do
projeto pela família ou comunidade. A auto-gestão se torna possível
somente quando as famílias sabem por que e como o projeto foi
desenvolvido.



As famílias e/ou comunidade devem também aprender a partir dos
diagnósticos, não só os técnicos e pesquisadores. A informação é muito
importante para todos (CHAMBERS, 1992).

3.1

MOBILIZAÇÃO

Originalmente, o verbo mobilizar significa “dar movimento a”; “por em movimento
ou circulação”. Fonseca & Costa (1996), amplia este conceito quando dizem que
“mobilizar é convocar vontades para um propósito determinado, para uma
mudança na realidade”. Se uma mudança se faz necessária é porque existem
problemas que estão impedindo um bom funcionamento da sociedade.

Mobilizar, portanto, é convocar estas vontades de pessoas que vivem no meio
social (e optaram por um sistema político democrático) para que as coisas
funcionem bem e para todos; é mostrar o problema, compartilhá-lo, distribuí-lo,
para que assim as pessoas se sintam co-responsáveis por ele e passem a agir na
tentativa de solucioná-lo. Isto não implica a retirada da função do Estado de
garantir a integração, a regulação e o bom funcionamento da sociedade. Mas
implica que a própria sociedade gere meios de solucionar os problemas com os
quais o Estado, por si só, não seja capaz de lidar.

Compreendendo o caráter aberto, dinâmico e descentralizado, desejável aos
processos mobilizadores, o fazer comunicativo, mais do que informar, tem por
tarefa criar uma interação própria entre estes processos e seus públicos, através
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do compartilhamento de sentidos e de valores. Deseja-se, assim, que sejam
fortalecidos os vínculos destes públicos com os movimentos e que sejam capazes
de tomar iniciativas espontâneas de contribuir à causa dentro de suas
especialidades e possibilidades.

Verifica-se ainda que, além do técnico e da metodologia, há um terceiro
componente que é a predisposição da comunidade em participar. E deve se
ressaltar, conforme Peruzzo, que “nas condições do Brasil e de outros países
latino-americanos, onde os povos não têm tradição nesse sentido (...), pretender
alcançar um grau de participação mais elevado é algo de difícil concretização”.

No âmbito da Metodologia Participativa, a mobilização é um processo, em seu
sentido mais amplo, onde as diversas ações, constituem aspectos votados à
mobilização dos sujeitos da ação. Todavia, dar-se-á destaque especial a
mobilização

na

oportunidade

da

interface

com

os

representantes

das

comunidades, poder publico e setor produtivo de forma a promover o debate
acerca das questões relativas ao EIA.

O que nos interessa é o grau de participação que queremos (ou devemos?)
alcançar para estabelecer um processo de construção dos projetos.

Muitos projetos estabelecem um grau de "participação com base em incentivos
materiais" ou, em casos excepcionais, alcançam uma participação funcional. O
DRP tem como objetivo a participação interativa, ou seja, a participação dos
beneficiários em todas as fases de um projeto.

Para atingi-lo, precisa-se tanto da vontade política como da institucional,
principalmente na execução de um projeto. Um DRP inicial não garante que a
participação seja a adequada a todas as fases de um projeto, porém é necessário
para um bom começo.

A Metodologia Participativa consistirá em reuniões, coletivas e individuais, que
deverá contar com os mais diversos atores mobilizados. Seus resultados, após
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analisados e sistematizados, serão validados em reunião específica (reunião de
validação) refletindo as demandas dos grupos sociais e, somadas as demais
informações técnicas, consistirão na base das medidas e programas ambientais.

3.2

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO EIA/RIMA

Afim de possibilitar a discussão sobre os principais pontos de estudo do EIA do
Projeto do Estaleiro Jurong Aracruz, a saber: delimitação da área de influencia,
diagnóstico ambiental, impactos ambientais, medidas e programas ambientais,
estabeleceu-se a criação da Comissão de Acompanhamento do Estudo de
Impacto Ambiental do Projeto Estaleiro Jurong Aracruz em caráter espontâneo,
buscando a maior participação da sociedade no decorrer do desenvolvimento do
EIA/RIMA.

A Comissão foi composta por dois representantes, sendo um titular e um suplente
das Instituições/Entidades que se seguem, conforme deliberação dos presentes
na reunião do dia 28 de maio de 2008:

Setor Público

I.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

II.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento;

III.

Secretaria Municipal de Agricultura;

IV.

Secretaria Municipal de Turismo;

V.

Instituto

Chico

Mendes

de

Conservação

da

Biodiversidade

ICMBIO/Centro Tamar;
VI.

Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo - ADERES;

VII.

Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

VIII.

Sistema Nacional de Emprego - SINE;

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

-

Pág.
424

Metodologia Participativa
3

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Sociedade Civil

I.

Centro Comunitário Barra do Sahy;

II.

Associação da Micro Região 11 - Associação Comunitária Itaparica e Portal

de Santa Cruz;
III.

Associação Círculo Comunitário São Benedito do Rosário;

IV.

Associação Comunitária Barra do Riacho - ACBR;

V.

Associação Tupiniquim Guarani;

VI.

Associação dos Amigos do Piraqueaçu - AMIP;

VII.

Praia do Sauê - Associação de Moradores do Balneário Praia do Sauê;

VIII.

Mar Azul - Associação de Moradores do Bairro Andorinhas - Mar Azul;

IX.

Associação dos Moradores de Coqueiral – AMOC;

X.

Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente – ACAPEMA;

XI.

Associação de Pescadores da Barra do Riacho.

Setor Produtivo

I.

Associação das Empresas de Turismo de Aracruz – AETA;

II.

Associação Sindicato Rural de Aracruz;

III.

Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracruz;

IV.

Terminal Especializado de Barra do Riacho – Portocel;

V.

Associação Movimento Empresarial de Aracruz – AMEAR;

VI.

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado – SINEPE;

VII.

Colônia de Pescadores Manoel Miranda (Z-7).

A Comissão teve como objetivo o acompanhamento do Estudo de Impacto
Ambiental do Projeto Estaleiro Jurong Aracruz, possibilitando a maior participação
da sociedade ao longo do desenvolvimento do EIA/RIMA.

O período de duração da Comissão correspondeu ao período de elaboração do
EIA/RIMA referente ao Projeto Estaleiro Jurong Aracruz.
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3.2.1 Reuniões da comissão

A Comissão se reuniu ordinariamente, na terceira quinta-feira de cada mês, para
o acompanhamento das atividades, em local e horário estabelecidos pela mesma,
mediante convocação com antecedência de sete dias, feita pela Coordenação
Geral.

Neste âmbito foram realizadas ao todo 5 reuniões da Comissão, sempre com a
presença da maioria dos representantes e contando ainda com a participação de
várias pessoas da comunidade, órgãos públicos e setor produtivo, que em muitos
momentos fizeram importantes contribuições. As datas e temáticas das reuniões
foram:

1. dia 28 de maio de 2009
a. apresentação da proposta da Metodologia Participativa
b. apresentação do Empreendimento
c. escolha dos representantes da Comissão

2. dia 18 de junho de 2009
a. posse dos membros da Comissão
b. elaboração do Código de Conduta
c. discussão das Áreas de Influência

3. dia 16 de julho de 2009
a. discussão do Diagnóstico Ambiental

4. dia 20 de agosto de 2009
a. discussão do Diagnóstico Ambiental

5. dia 26 de dezembro de 2009
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dos

impactos

ambientais,

medidas

(mitigadoras,

potencializadoras e compensatórias) e programas.

3.2.1.1 Reunião do dia 18 de junho de 2009

Após a reunião ampliada, quando os representantes de diversos segmentos da
sociedade presentes elegeram em consenso as representações, que iriam
compor a comissão conforme descrito anteriormente. A posse da Comissão
aconteceu no dia 18 de junho (Figura 3-1) com os objetivos de:


Dar posse dos membros componentes da Comissão de Acompanhamento
do EIA/RIMA do estaleiro Jurong Aracruz e elaborar o Código de Conduta
para a Comissão de Acompanhamento.



Discutir os critérios para definição da Área de Influência do estudo
ambiental.

Figura 3-1: Reunião de posse da Comissão de Acompanhamento.

O CTA procedeu a apresentação das Áreas de Influência, observando que as
mesmas ainda não estavam definidas e que as colocações da comissão, após
análise técnica, seriam incorporadas nos critérios de definição das áreas de
influência do projeto EJA.
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seriam

apresentadas, pois os estudos para conclusão do tipo de estrutura e o
posicionamento do quebramar ainda estavam em fase de elaboração.

Figura 3-2: Panorâmicas da reunião da Comissão de Acompanhamento do EIA/RIMA
do Estaleiro Jurong Aracruz.

Foram apresentados a propostas acerca dos critérios e delimitação das áreas de
influência em relação a:


Meio Físico – Oceanografia Física, Emissões atmosféricas, Geologia,
geomorfologia e hidrogeologia, Ruído, luminosidade.



Meio Socioeconômico.



Meio Biótico - terrestre Fauna e Flora, biota marinha e produção pesqueira.

3.2.1.1.1 Principais contribuições para o EIA

Com a discussão dos critérios e limites das áreas de influência foram
incorporados no presente EIA os pontos abaixo contribuindo para a melhoria
técnica do mesmo:

1. O modelo computacional deve contemplar microescala, de forma a
possibilitar a avaliação da rugosidade de fundo (presença das couraças
lateríticas) e os aspectos sobre a ondulação em pontos de prática de surf
na região.
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2. A Comissão acatou a delimitação da área de influência do meio
socioeconômico. E ressaltou que deve ser identificado o impacto sobre
serviços e infraestrutura pública e sua demanda reprimida apontando
condicionantes para o poder público.
3. Necessidade de considerar o aumento proporcionado pela população
atraída em função da expectativa gerada a partir da oportunidade de
emprego no estaleiro.
4. Definição e delimitação da área de influência para a atividade pesqueira
enquanto comunidade e, principalmente, em função da coleta de dados
sobre a produção pesqueira e a localização das áreas de pesca.
5. Necessidade incluir os trechos onde haverá aumento de tráfego de veículo
em função do risco de atropelamento de animais.

3.2.1.2 Reunião do dia 16 de julho de 2009

Nesta terceira reunião da Comissão de Acompanhamento do EIA do projeto
Estaleiro Jurong Aracruz, o Regimento Interno da Comissão foi aprovado, com
algumas ressalvas que foram contempladas no documento final, após sua leitura
pelo coordenador dos trabalhos da Metodologia Participativa, Sergio Rodrigues do
CTA. O documento tem como base o Regimento Interno da Comissão de
Acompanhamento das Condicionantes da Samarco, criado em função de
condicionante ambiental do IEMA. Foi destacada a importância de cunho
orientativo e organizacional do regimento para comissão.

Apresentou-se ainda os resultados preliminares do diagnóstico ambiental
referentes aos estudos de : Hidrologia Geologia e Geomorfologia, Oceanografia,
Fauna marinha e Emissões Atmosféricas(Figura 3-3).
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Figura 3-3: Panorâmicas da reunião da Comissão de Acompanhamento do EIA/RIMA
do Estaleiro Jurong Aracruz.

3.2.1.2.1 Principais contribuições para o EIA

A partir das apresentações do diagnóstico supracitado
1. A Comissão questionou sobre a localização do quebra mar, e o seu
impacto sobre a navegação, ondas e praia.
2. Foi questionado sobre os impactos que a Jurong traria nas estradas e se o
Governo do Estado Espírito Santo teria algum projeto a fim de driblar
qualquer tipo de transtorno desta ordem.
3. A Comissão questionou como seria feita a amostragem da pesca e quais
os critérios para o levantamento de informações. Afirmou que muitos
pescadores não estão cadastrados e por isso a fonte de pesquisa deveria
ser revista.

3.2.1.3 Reunião do dia 20 de agosto de 2009

A reunião do dia 16 de julho teve como principais objetivos a finalização da
apresentação das Preliminares do Diagnóstico Ambiental (Ruído, Fauna
Continental, Fauna e Meio Antrópico) e a apresentação da Prefeitura Municipal de
Aracruz com enfoque na infraestrutura a ser disponibilizada para a região da orla
do município prioritariamente Barra do Riacho e Barra do Sahy (Figura 3-4).
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Figura 3-4: Panorâmicas da reunião da Comissão de Acompanhamento do EIA/RIMA do
Estaleiro Jurong Aracruz.

3.2.1.3.1 Principais contribuições para o EIA

1. A Comissão questionou o que foi apresentado pela prefeitura no PPA, pois
não há uma previsão de execução e que, até então, não havia nada de
concreto; a exemplo da instalação do DPJ, das câmeras de monitoramento
(só instaladas no verão), bem como sobre o abastecimento de água e a
construção de uma nova escola.
2. Afirmou a falta de investimento na Orla e do despreparo para investimento
do poder público.
3. Falou também do receio de que, com a ampliação no número de pessoas
no município, com a chegada de outro empreendimento na região, o
estado se agrave.
4. O grupo apresentou hostilidade para a falta de investimentos por parte do
poder público na região da orla (ações concretas).

3.2.1.4 Reunião do dia 26 de dezembro de 2009

Face ao tempo necessário para fechamento do EIA as reuniões de setembro,
outubro e novembro precisaram ser canceladas. A reunião para Discussão dos
impactos ambientais, medidas (mitigadoras, potencializadoras e compensatórias)
e programas aconteceu no dia 26 de dezembro de 2009 e em caráter
extraordinário a reunião foi prevista com duração de 8 horas. A razão da
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ampliação do tempo de reunião deu-se em função da necessidade de discussão
por parte da Comissão, dos programas ambientais demandados pelos
representantes das comunidades em função dos impactos apresentados (Figura
3-5).

A

construção

dos

programas

com

base

participativa

possibilitou

a

o

direcionamento de programas para as reais compensações dos impactos e
principalmente, refletir as necessidades destas comunidades.

Figura 3-5: Panorâmicas da reunião da Comissão de Acompanhamento do EIA/RIMA
do Estaleiro Jurong Aracruz.

3.2.1.4.1 Principais contribuições para o EIA


Oceanografia física:

A comissão questionou sobre qual o retorno, em relação a alteração das
correntes marítimas devido as construções de quebra mar e as obras de
dragagem a serem realizadas para atracação de navios no estaleiro, sobre os
barcos pesqueiros

O CTA respondeu ao questionamento dizendo que foram realizados projetos com
cinco layouts diferentes para o empreendimento visando impactar menos a
região. Esclareceu que a estrutura do quebra mar tem característica de amortecer
e não refletir as ondas.
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Foi apontado pelos pescadores a necessidade de construção de uma estrutura de
atracação dos barcos de Barra do Sahy, uma vez que hoje já é complicada esta
operação e com a implantação do Empreendimento a guarda ficará dificultada.

A Comissão questionou qual seria a rota dos batelões uma vez que já estão tendo
problemas com os batelões que excutam o transporte do material dragado no
Porto de Barra do Riacho.

O CTA respondeu que consta no EIA o Projeto de Comunicação Social que
contempla não só a divulgação da rota dos batelões como também a demarcação
destas com bóias no mar, dependerá somente das normas de navegação da
Capitania dos Portos do Espírito Santo. Além disso será contemplado neste EIA o
acompanhamento por sensoriamento remoto das rotas e repasse destes
resultados aos pescadores.

A Comissão em relação ao quebra mar, sugeriu que a Empresa se
comprometesse com a pesca, reservando parte do quebra mar, à comunidade
pesqueira, ajudando no estudo e na criação de pesqueiros e tanques rede, como
forma de compensação para os pescadores.

O CTA esclareceu que não há impedimento para as atividades de pesca no
entorno do quebra mar, desde que respeitados os momentos de movimentação e
manobras de embarcações no estaleiro. Acrescentou que estes aspectos serão
evidenciados nos programas de comunicação social.

Lembrou dos programas de compensação da atividade pesqueira: criação de
algumas estruturas de atração para os barcos de pescadores e manutenção da
abertura da barra do rio do Riacho para atração dos barcos.
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Recursos hídricos:

A Comissão perguntou por que o monitoramento de qualidade de água não havia
sido estendido até o rio Preto.

O CTA respondeu ao questionamento dizendo que o impacto sobre os recurso
hídricos do empreendimento são de abrangência local não se estendendo à costa
do município de Aracruz inteira. Acrescentou ainda que a Jurong não pode se
responsabilizar pelos impactos causados por outros empreendimentos do
município de Aracruz. E que, por isso, os monitoramentos a serem realizados se
restringirão aos limites da região impactada pelo Estaleiro Jurong Aracruz.
Ressaltou

ainda

que

pode

ser

feita

uma

integração

com

todos

os

Empreendimentos do município para um grande monitoramento.



Emissões Atmosféricas:

A Comissão perguntou sobre os impactos causados pelas tintas que vão atingir
tanto a água quanto o ar.

O CTA respondeu dizendo que a tinta que será utilizada na pintura dos cascos
dos navios são base de água, sem solventes químicos agressivos ao meio
ambiente. Acrescentou ainda que os principais clientes da Jurong, a exemplo da
Petrobras, só admitem tintas com essas características.

A Comissão sugeriu recobrir as vias de acesso com brita ao invés de escória, pois
a mesma libera partículas no ar que são prejudiciais à saúde. Disse que várias
pessoas tiveram problemas com recobrimento com escória.

A sugestão foi acatada e encontra-se sistematizada neste EIA.
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Flora:

O CTA apresentou a obrigatoriedade da Jurong em replantar 56 ha, o dobro do
que será suprimido, mas que isso não ocorreria necessariamente no município de
Aracruz.

A Comissão questionou o fato de replantar mudas em outros municípios, pois o
empreendimento será construído em Aracruz e assim a área a ser recuperada
deve ser também a orla do município.

Acordou-se então que esta recuperação de área seria implementada no município
de Aracruz prioritariamente em regiões da orla ou adjacentes a esta.

A Comissão sugeriu destinar a madeira para a comunidade.

O CTA disse que é necessário verificar o destino apropriado para a vegetação a
ser suprimida junto ao IDAF.

3.2.2 Reuniões com as Representatividades Municipais

Ao longo das reuniões da Comissão foram realizadas reuniões com o Poder
Público, Empresários e Sociedade Civil Organizada da orla de Aracruz.

Para esta etapa da Metodologia Participativa optou-se por utilizar a entrevista
estruturada que é exatamente um processo conduzido de acordo com uma ordem
predeterminada. É cuidadosamente planejada para extrair o máximo de
informações do entrevistado com um mínimo de perguntas do entrevistador Nesta
etapa serão realizados os questionamentos relacionados à percepção dos
impactos e riscos ambientais do estaleiro jurong de Aracruz.

Segundo Oppenheim (1988), o objetivo de uma entrevista exploratória é
conceituar o problema ou os problemas a serem pesquisados. A idéia é que o
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entrevistador levante o assunto a ser discutido usando uma pergunta aberta e
deixando que o entrevistado, ao responder, determine a direção posterior da
entrevista.

Portanto, na elaboração do roteiro, não é possível imaginar, a priori, as
classificações e as tipologias a serem utilizadas já numa forma definitiva. O roteiro
pode incluir, antes da sua efetiva aplicação, somente hipóteses – mais ou menos
detalhadas, a depender do conhecimento prévio do território do município – sobre
as classificações e tipologias a serem utilizadas. Estas, de fato, podem se definir
somente durante o próprio trabalho de campo.

De uma forma geral, é provável que os seguintes itens gerais tenham que ser
incluídos:

1. Histórico da comunidade/bairro (tempo, como nasceu e se desenvolveu,
principais mudanças positivas e negativas); identidade e auto-estima.
2. Comércio e indústria locais: quantidade, tipo e nível de lojas etc.
3. Ocupações mais freqüentes entre os adultos (respectivamente para
homens e mulheres) inclusive autoprodução (ex.: roça, criação).
4. Nível educacional médio dos adultos, analfabetismo.
5. Renda média familiar e principais fontes de renda.
6. Nível de organização, mobilização e participação comunitária.
7. Atuação das associações e entidades locais, inclusive igrejas (localização,
tipo, natureza, número de participantes/assistidos, abrangência geográfica,
setores de atuação, tipos de atividades desenvolvidas, resultados
alcançados).
8. Percepção ambiental, relação com o ambiente natural, uso dos recursos
naturais e valoração dos serviços proporcionados pelos ecossistemas.

Especificamente em relação aos impactos do Estaleiro Jurong de Aracruz:

9. Percepção dos impactos das atividades do estaleiro.
10. Percepção dos impactos dos serviços e atividades de apoio.
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11. A comunidade se beneficirá dessas atividades? Como? Por quê?
12. Sugestões para as medidas e programas ambientais.

Cada informante-chave é selecionado de propósito, não aleatoriamente, e
proporciona informações relativas à área na qual ele mora e à comunidade que
pertence. Por isso, eles não devem ser escolhidos aleatoriamente. Pelo Contrário,
é preciso buscar de propósito e de maneira bem direcionada, pessoas que
possuam as qualidades necessárias para ser informantes-chave. Trata-se, em
geral, de líderes de entidades locais, funcionários de serviços públicos com uma
determinada área de abrangência local, comerciantes e lojistas, religiosos, que
compões a Comissão de Acompanhamento do Estudo de Impacto Ambiental do
Projeto Estaleiro Jurong Aracruz.

Os informantes-chave participam em relações interativas comuns e em redes
comunitárias de comunicação e troca de informações (LOMNITZ, 1988). Nessa
etapa, emprega-se o método da “bola de neve” – snowball technique (ATKINSON
e FLINT, 2001), segundo a qual, cada pessoa entrevistada indica outros
potenciais informantes-chave a serem contatados nas entrevistas seguintes.
Dessa maneira, de pessoa em pessoa, é gradualmente construída a amostra, e,
paralelamente, são coletadas as informações. Esse método é útil para contatar os
“nós” das redes sociais que compõem os sujeitos da ação educativa desta
Metodologia Participativa.

A seguir destacaremos os principais pontos observados e que constam neste EIA,
incorporando desta forma os anseios e percepções das instituições participantes
deste processo e suas representadas.

3.2.2.1 Setor Pesqueiro

Foram realizadas reuniões com as instituições representativas dos pescadores no
município e também com pescadores não institucionalizados principalmente em
Barra do Sahy.
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Barra do Sahy

A reunião na comunidade de Barra do Sahy, Aracruz, foi realizada representantes
dentre pescadores, mulheres e moradores da comunidade de Barra do Sahy.

Destacaram o problema do fechamento da boca da barra que impede a entrada e
saída dos barcos e a necessidade de construir um enrroncamento para
possibilitar a guarda dos barcos. Após a equipe esclarecer sobre dificuldades no
processo de licenciamento ambiental para a construção do enrroncamento,
percebeu-se uma divisão de opções entre os homens e duas mulheres ali
representadas. Os homens claramente consideram a dificuldade em atracar os
barcos e o fechamento da boca da barra como prioritários, enquanto as mulheres
priorizaram a construção de Box para comercialização do pescado.

Por fim, para esta comunidade ficou clara a necessidade de estrutura para guarda
e atracamento das embarcações.

Barra do Riacho

O contato com os pescadores da comunidade da Barra do Riacho, Aracruz, deuse em dois momentos distintos o primeiro com a Colônia de Peca Z-7 e o
segundo com a Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e Barra do Sahy
– ASPEBR.

Com a Colônia após a apresentação do projeto e seus principais impactos. As
discussões foram direcionadas para atividades ou ações que pudessem perpetuar
o ciclo de vida do pescador e da sua família, considerando de prioritária
importância a abertura da boca da barra do rio Riacho.
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Foi observado pela Colônia que os pescadores já possuem uma licença ambiental
da Prefeitura Municipal de Aracruz para a manutenção da dragagem de forma a
manter a boca da barra aberta.

Na reunião com a Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e Barra do
Sahy – ASPEBR foi priorizada a compra de equipamentos para o estaleiro da
Associação como máquina de solda e máquinas para trabalho com madeira e
mecânica naval de forma a aumentar a segurança das embarcações com
manutenção periódicas possibilitando buscar peixes em locais mais distantes.
Outro ponto levantado neste mesmo sentido foi um curso de carpintaria naval,
ofício muito necessário na manutenção das embarcações porém não existe mais
nenhum profissional com a especialidade na região.

Outro ponto discutido com os pescadores refere-se ao posicionamento do bota
fora e o funcionamento dos batelões. Neste sentido foi observado as seguintes
considerações:


O bota fora deveria ficar mais longe, fundo e ao sul do bota fora hoje
utilizado para a dragagem do porto de Barra do Riacho;



A rota dos batelões precisam ser divulgadas e ser de conhecimento de
todos os pescadores;



As rotas devem ser demarcadas com bóias.

Todas estas considerações foram contempladas e estão descritas neste RIMA.

Santa Cruz

A Reunião com os pescadores de Santa Cruz foi agendada juntamente com a
Associação de Pescadores e Maricultores de Santa Cruz, no entanto, somente
um pescador compareceu justificando a dificuldade de comunicação interna entre
os membros da instituição que atualmente passa por um momento de
desmobilização, reintegração de uma nova diretoria e revisão de novos trabalhos.
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Em tempo, foi solicitado um novo momento junto aos representantes dos
pescadores enfatizando a necessidade de participação de todos os pescadores
locais estejam eles institucionalizados ou não.

Associação de Moradores

Foram realizadas diversas reuniões com as associações de moradores e
comunitárias participantes da Comissão de Acompanhamento, pode-se citar:
Centro Comunitário Barra do Sahy, Associação da Micro Região 11 - Associação
Comunitária Itaparica e Portal de Santa Cruz, Associação Círculo Comunitário
São Benedito do Rosário, ACBR - Associação Comunitária Barra do Riacho,
Associação de Moradores do Balneário Praia do Sauê, Associação de Moradores
do Bairro Andorinhas - Mar Azul e Associação dos Moradores de Coqueiral –
AMOC.

As demandas e anseios das comunidades foram basicamente os mesmos
diferindo no peso dado as questões de acordo com a comunidade. Foram
destacados as questões relativas a:


capacitação de mão de obra local;



priorização da contratação de mão de obra local;



Pressão sobre os serviços públicos;



Impacto no fluxo turístico na região.

Após uma série se reuniões chegou-se ao modelo de fluxo para contratação de
mão de obra, que pode ser observado no capítulo específico deste EIA,
priorizando o repasse das informações de demanda para as associações assim
como recebendo destas o parecer de morador nas fichas de encaminhamento ao
emprego.

Outro avanço neste sentido, foi o processo de construção de um banco de dados
alimentado pelas associações de moradores contemplando a mão de obra e
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serviços disponíveis na região. Este banco de dados permitirá a planejamento dos
cursos de formação assim como o processo de priorização de mão de obra
respaldado pelas associações de moradores da região.

Outro ponto de discussão foi o impacto sobre o turismo na região. Este assunto
foi bastante debatido até encontrarmos uma solução onde o EIA pudesse apontar
uma medida que não recaísse em obras de infraestrutura municipal, sobrepondo
a atuação do poder público.

Desta forma encontrou-se a necessidade de investir no planejamento do turismo
na orla do município e não apenas no entorno imediato do estaleiro. Em contato
com a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz e as associações foi possível
identificar a necessidade de acelerar o processo de elaboração do Projeto Orla,
onde o Estaleiro poderia contribuir com a agilidade de contratações e logística do
processo de construção participativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

partir

da

realização

das

reuniões

ampliadas

com

a

comissão

de

acompanhamento e com as lideranças representativas da região, foram
estabelecidas as seguintes demandas decorrentes da instalação e operação do
empreendimento, que nortearam o estabelecimento das medidas mitigadoras e
programas ambientais.

Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e Barra do Sahy – ASPEBR
Construção de estrutura para facilitar a atracação dos barcos dos pescadores de
Barra do Sahy.


Colônia de Pesca Z-7

Instrumentalização e aparelhamento do estaleiro de barcos da Barra do Riacho.

Efetivar dragagem de manutenção na foz do rio Riacho, de forma a evitar o seu
fechamento no período de baixa pluviosidade. Esta atividade deverá ocorrer nos
anos de 2010 e 2011.


Centro Comunitário Barra do Sahy, Associação da Micro Região 11 -

Associação Comunitária Itaparica e Portal de Santa Cruz, Associação Círculo
Comunitário São Benedito do Rosário, ACBR - Associação Comunitária Barra do
Riacho, Associação de Moradores do Balneário Praia do Sauê, Associação de
Moradores do Bairro Andorinhas - Mar Azul e Associação dos Moradores de
Coqueiral – AMOC.

Efetivação dos Programas de Mobilização, Seleção e Qualificação da Mão de
Obra e de Priorização de Mão de Obra Local, com participação direta das
entidades representativas locais.

Estabelecimento de um cadastro de pessoal e de empresas fornecedoras, com
banco de dados, nas associações comunitárias.
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Elaboração do projeto básico de engenharia de forma a atender parte dos
requisitos para captação de recursos , no âmbito do “Projeto Orla”

Parte das demandas já forma incorporadas ao longo deste EIA. Algumas medidas
estão sendo avaliadas no contexto geral do empreendimento quanto à sua
viabilidade técnica e financeira. Todavia, todas estas reivindicações já estão
sendo tratadas pela Jurong do Brasil.
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DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

INTRODUÇÃO

O item III do artigo 5º da Resolução CONAMA nº 01/1986 estabelece que sejam
definidos os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos
impactos de um empreendimento, denominada área de influência do mesmo,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.

Neste sentido, são definidas duas áreas de influência:

•

Área de Influência Direta (AID): Território onde as relações sociais,
econômicas, culturais e os aspectos físico-biológicos sofrem os
impactos do empreendimento de maneira primária, tendo suas
características alteradas diretamente pelas ações que o caracterizam.

•

Área de Influência Indireta (AII): Território real ou potencialmente
ameaçado pelos impactos indiretos das ações do empreendimento,
abrangendo os ecossistemas e os meios físico e socioeconômico que
podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência
direta, assim como áreas susceptíveis de serem impactadas por
possíveis acidentes na atividade.

A definição das Áreas de Influência foi realizada com base na análise ordenada
das principais intervenções oriundas da instalação e operação do estaleiro
relacionada à percepção da influência nos diversos elementos socioambientais.

Em relação às intervenções do empreendimento, foram consideradas as ações
relacionadas às fases de Planejamento, Instalação e Operação para a definição
dos critérios para delimitação das áreas de influência, sendo a fase de instalação
analisada sob o aspecto da ocupação na porção terrestre e na porção marinha da
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área. Quanto aos elementos socioambientais, foram considerados elementos dos
meios físico, biótico e socioeconômico.

4.2

CRITÉRIOS PARA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Considerando que o empreendimento em questão consiste na implantação e
operação de um estaleiro localizado no município de Aracruz, os critérios
identificados e definidos para delimitação das Áreas de Influência foram definidos
tomando como base:

 As intervenções do empreendimento, tais como emissões atmosféricas de
gases e partículas, emissões de ruído, luminosidade, despejos líquidos,
resíduos sólidos gerados, corte de vegetação, transporte de material,
aquisição de material e serviços durante as intervenções inerentes às
atividades de implantação e operação do empreendimento.

 Os elementos ambientais impactados pelas ações resultantes da
instalação e operação do empreendimento, tais como recursos hídricos
interiores, meio físico marinho, recursos atmosféricos, flora e fauna
terrestres e marinhas, assim como os elementos socioeconômicos, como
população atingida, vias de acesso, infra-estrutura urbana social e
economia regional, entre outros.

4.3

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID

4.3.1 Meio físico

4.3.1.1 Meio físico marinho

Foi definida como AID do meio físico marinho o entorno das estruturas a serem
criadas no mar, as praias adjacentes ao norte e ao sul do empreendimento, as
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imediações do ponto de lançamento de efluentes líquidos, o interior do recinto
abrigado, o entorno da região a ser dragada e a região do bota-fora.

4.3.1.2 Meio físico continental

A AID do empreendimento sobre o meio físico continental foi dividida de acordo
com o elemento ambiental a ser impactado. Desta forma, para recursos hídricos,
foi considerada AID os trechos dos corpos d’água a jusante da área de
interceptação do empreendimento, estando aqui incluídos o estuário do córrego
do Sahy e dois cursos d’água intermitentes, denominados córrego do Talvegue
Norte e córrego do Talvegue Sul.

Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, geologia, geomorfologia e
pedologia, foi considerada AID a área de intervenção no terreno para instalação
do estaleiro. A AID para meio físico continental está apresentada na Figura 4–1.
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Figura 4–1: Mapa da AID para recursos hídricos superficiais, subterrâneos, geologia,
geomorfologia e pedologia do Estaleiro Jurong Aracruz, sendo considerada a sua área de
instalação.
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4.3.1.3 Meio físico atmosférico

Para o meio físico atmosférico, foram considerados três fatores ambientais: a
qualidade química do ar, os níveis de ruído e a luminosidade.

A AID para qualidade química do ar foi definida e delimitada nesse estudo
considerando o alcance das emissões de material particulado e gases emitidos
para a atmosfera, decorrentes das ações resultantes do empreendimento. A
modelagem matemática de dispersão atmosférica foi o principal argumento que
conduziu à definição desta área. Dessa maneira, a influência do Estaleiro Jurong
Aracruz na qualidade do ar da região estará contida na área entre as estações de
monitoramento da qualidade do ar de Coqueiral de Aracruz e Barra do Riacho,
município de Aracruz, cujos níveis de poluentes alcançarem o valor de 5% dos
valores estabelecidos pelo padrão primário anual (Resolução CONAMA 003/90),
exceto para COV (Compostos Orgânicos Voláteis Não Metano), para o qual foi
adotado o valor de 5% do valor do ponto de máxima concentração. A AID para
emissões atmosféricas é apresentada na Figura 4–2, de acordo com o poluente
emitido.

Considerando os níveis de ruído, a AID é delimitada por um raio de 100 m ao
redor da área do Estaleiro Jurong Aracruz, em função desses níveis serem
controlados na própria fonte geradora, quando em ambiente externo, ou
controlados pela própria edificação, quando em ambiente interno. A Figura 4–3
apresenta a representação espacial da AID delimitada para ruídos e vibrações.
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Figura 4–2: Mapa da AID para emissões atmosféricas, tomado-se como base 5% da
média anual do padrão primário, exceto para COV (5% do valor de máxima
concentração).
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Quanto à luminosidade, foi considerada a análise espacial da região do entorno
do empreendimento, principalmente a ocorrência de uma praia de desova de
tartarugas marinhas ao norte. Deve-se salientar que a análise para delimitação da
AID para luminosidade ponderou outras fontes de geração de iluminação artificial
existentes nesse trecho. Diante disso, a AID foi delimitada em uma faixa de 3,0
km no entorno da área de localização do empreendimento, tanto para a fase de
instalação quanto na fase de operação. A Figura 4–4 apresenta a representação
espacial esquemática da AID delimitada para luminosidade oriunda do Estaleiro
Jurong Aracruz.
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Figura 4–3: Mapa da AID considerando a emissão de ruídos, delimitada por um raio de
100 m no entorno da área do Estaleiro Jurong Aracruz.
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Figura 4–4: Mapa da AID considerando a iluminação artificial, delimitada por um raio de
3,0 km no entorno da área do Estaleiro Jurong Aracruz.
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4.3.2 Meio biótico

4.3.2.1 Flora

A AID para flora constitui os trechos onde haverá supressão de vegetação,
desconsideradas as áreas ocupadas por vias de acesso já existentes e pela faixa
de servidão da linha de distribuição de energia elétrica, conforme esquematizado
na Figura 4–5.

4.3.2.2 Fauna

Para a fauna, a AID foi dividida de acordo com o grupo a ser impactado. Desta
forma, para a entomofauna e herpetofauna, foi considerada AID a área onde
haverá supressão de vegetação. Para mastofauna e avifauna, foi considerado o
trecho onde haverá supressão de vegetação acrescido de um raio de 500 metros
e para ictiofauna interior foi considerada AID as porções de ambientes aquáticos a
serem suprimidos pela instalação do Estaleiro Jurong Aracruz, conforme Figura
4–6.

Os

critérios

utilizados

para

determinação

da

área

de

influência

do

empreendimento sobre a comunidade biológica marinha são: (i) a área a ser
dragada, área de descarte e dispersão da pluma de dragagem, (ii) a área costeira
modificada para construção do empreendimento e (iii) a movimentação de
embarcações com possível derrame acidental de óleo e exclusão de áreas de
pesca.

A área de influência marinha para o meio biótico marinho está fortemente
associada a do meio físico (movimentação de correntes), especialmente no que
se refere à dispersão da pluma de dragagem. O aumento da turbidez da água,
decorrente das operações de dragagem, é o maior fator de impacto, reduzindo a
produtividade biológica em sua área de influência. Entretanto, trata-se de um
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impacto temporário e reversível, de acordo com o projeto do presente
empreendimento.

Outro fator na determinação da área de influencia é a possibilidade de derrame
acidental de óleo no mar. Neste caso, deve ser levada em consideração a
modelagem de dispersão do óleo. Na área marinha a ser dragada a comunidade
biológica (bentos) será recolonizada, podendo ser substituída por uma estrutura
de comunidade diferente.

Em relação á área terrestre a ser ocupada na região costeira, a influência ocorre
de maneira direta, excluindo, por exemplo, áreas de pesca próximas a linha de
costa, até 200 metros. A comunidade biológica é substituída e recolonizada,
entretanto, em uma estrutura de comunidades diferente.

4.3.2.3 Unidades de Conservação

Considerou-se AID para as Unidades de Conservação a zona de amortecimento
situada a até 10 km do local de instalação do empreendimento, conforme
observado na Figura 4–7.
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Figura 4–5: Mapa da AID delimitada para as interferências que recaem sobre a flora,
considerando a área de instalação do Estaleiro Jurong Aracruz, excluindo-se as áreas
ocupadas por vias de acesso já existentes e pela faixa de servidão da linha de
distribuição de energia elétrica.
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Figura 4–6: Mapa da AID para entomofauna e herpetofauna, considerando a área onde
haverá supressão de vegetação; mastofauna e avifauna, considerado um raio de 500 m
no entorno do empreendimento; e a AID para ictiofauna interior, considerado os
ambientes aquáticos que serão suprimidos.
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Figura 4–7: Mapa da AID para as UCs considerando o raio de 10 km ao redor do
perímetro do empreendimento.
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4.3.3 Meio socioeconômico

Considera-se AID para o meio socioeconômico o município de Aracruz, em
função dos impactos afetarem toda a infraestrutura física e social desse
Município, criando novas demandas diretas para o governo local com efeitos na
população residente (Figura 4–8).

A f apresenta a AID para o meio socioeconômico, considerando-se a implantação
do Estaleiro Jurong Aracruz.
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Figura 4–8: Mapa da AID para o meio socioeconômico, sendo considerado todo
município de Aracruz.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII

4.4.1 Meio físico

4.4.1.1 Meio físico marinho

Para o meio físico marinho, os limites da AII coincidem com os da AID.

4.4.1.2 Meio físico continental

Para geomorfologia, geologia e pedologia, os limites da AII coincidem com os da
AID, conforme mostrado na Figura 4–1. Para os recursos hídricos interiores, foi
considerada AII toda a bacia do córrego do Sahy, além da bacia de drenagem do
córrego do Talvegue Norte, denominada neste trabalho de Bacia 03 (Figura 4–9).

4.4.1.3 Meio físico atmosférico

Para a qualidade do ar não se justifica a delimitação de uma AII, considerando-se
que os efeitos das ações do empreendimento sobre o meio físico estarão restritos
à AID.

A delimitação da AII para o meio físico atmosférico, considerando-se a
luminosidade, foi feita em função dos trechos de praia que ocorrem desovas de
tartarugas marinhas, devido aos possíveis impactos inerentes ao aumento da
luminosidade local. Desta forma, foi considerada AII toda a extensão da praia de
Comboios ao norte do empreendimento e toda extensão da praia de Barra do
Sahy, ao sul, conforme Figura 4–10.

Não se justifica a delimitação de AII para ruído, uma vez que os impactos
causados pela emissão de ruídos estarão limitados à AID.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
460

Delimitação das Áreas de
Influência
4

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Figura 4–9: Mapa da AII para recursos hídricos superficiais, considerando as bacias de
drenagem do córrego do Sahy e do córrego do Talvegue Norte (Bacia 03).
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Figura 4–10: Mapa da AII para luminosidade considerando os trechos de praia que
ocorrem desovas de tartarugas marinhas, devido aos possíveis impactos inerentes ao
aumento da luminosidade local.
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4.4.2 Meio biótico

4.4.2.1 Flora

Foi considerada AII para flora a área constituída no interior de um buffer de 300
metros criado no entorno dos trechos onde haverá supressão de vegetação,
excluindo-se a área marinha, conforme Figura 4–11.

4.4.2.2 Fauna

Para a fauna, a AII também foi dividida de acordo com o grupo a ser impactado.
Desta forma, para a entomofauna e herpetofauna, foi considerado um trecho de
300 metros no entorno da área onde haverá supressão de vegetação, excluindose a área marinha. Para a mastofauna, considerou-se um trecho de 1 (um)
quilômetro do entorno de onde haverá supressão de vegetação, excluída a área
marinha. Para avifauna, considerou-se um trecho de 3 (três) quilômetros no
entorno da mesma área. A AII para fauna é apresentada na Figura 4–12.

Em relação à fauna marinha, não há área de influência indireta.

4.4.2.3 Unidades de Conservação

Considerou-se AII para as Unidades de Conservação a área correspondente à
totalidade das Unidades de Conservação que vierem a sofrer compensação
ambiental em função da instalação do empreendimento. Esta área não foi
delimitada por carecer de definições que só serão colocadas em estágio mais
avançado do processo de licenciamento do empreendimento em apreço.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Delimitação das Áreas de
Influência
4

Pág.
463

Figura 4–11: Mapa da AII para flora, considerando um raio de 300 m no entorno dos
trechos de supressão de vegetação, excluindo-se a área marinha.
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Figura 4–12: Mapa da AII para entomofauna e herpetofauna, considerando um raio de
300 m no entorno da área onde haverá supressão de vegetação; mastofauna,
considerado um raio de 1 km no entorno da área de supressão de vegetação; e avifauna,
considerando um trecho de 3 km no entorno da mesma área.
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4.4.3 Meio socioeconômico

Para a delimitação da AII para este meio, foram considerados os municípios da
Serra e os do entorno do município de Aracruz (Fundão, Ibiraçu e João Neiva),
sobre os quais este desempenha um papel de pólo regional em termos de
infraestrutura de serviços, transporte, comercial ou social (Figura 4–13). Para o
empreendimento em apreço, destaca-se a região litoral dos citados municípios, ao
longo das principais vias de comunicação com o mesmo. Esta área litorânea será
a mais afetada pelo empreendimento durante a fase de instalação e apresenta o
maior potencial para abrigar funcionários e suas famílias durante sua operação.

Cabe observar que os municípios de Linhares e Vitória podem ser afetados
indiretamente pelo empreendimento em termos comerciais e/ou industriais;
todavia, estes não foram incluídos na AII por se considerar que a demanda para
serviços ou aquisição de bens será eventual, sem ônus para a população
residente.
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Figura 4–13: Mapa da AII para o meio socioeconômico, considerando os municípios da
Serra e os do entorno do município de Aracruz (Fundão, Ibiraçu e João Neiva).
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Apresentação

APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental – EIA do Estaleiro
Jurong Aracruz – EJA, localizado no distrito de Barra do Riacho, município de
Aracruz/ES, de propriedade da Jurong do Brasil Prestação de Serviços Ltda.
Considerando o objetivo de este estudo servir de ferramenta para tomada de
decisões de autoridades, foram incluídas demandas da sociedade civil
organizada, levantadas por meio de metodologia participativa. Sendo o resultado
bastante positivo, este documento apresenta um capítulo abordando esta
metodologia, conforme a seguir.
O EIA é composto de 05 volumes:
VOLUME I / IV


CAPÍTULO 1: IDENTIFICAÇÃO EMPREENDIMENTO/EMPREENDEDOR



CAPÍTULO 2: CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO



CAPÍTULO 3: METODOLOGIA PARTICIPATIVA
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
MEIO FÍSICO

5.1.1 Clima e condições meteorológicas
O clima será caracterizado a partir dos dados meteorológicos existentes, obtidos
em estações de medição localizadas o mais próximo possível da Área de
Influência Direta do empreendimento, considerando-se os seguintes parâmetros:
vento (direção e velocidade), temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica,
pluviometria, radiação solar e nebulosidade.

5.1.1.1 Introdução
A caracterização do clima e das condições meteorológicas, em um estudo de
impacto ambiental da implantação e operação de um estaleiro, se reveste de
significativa importância por ser uma via norteadora da temporalização das
atividades e das estruturas a serem implantadas, visando à diminuição dos
impactos ambientais que podem ser ocasionados ou intensificados por
intempéries e também para nortear a defesa das estruturas a serem montadas.
Clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracteriza o estado
médio da atmosfera em um ponto da superfície da Terra. Esta é a definição
utilizada na classificação climática tradicional ou método separatista, na qual os
elementos climáticos estudados (temperatura do ar, pressão atmosférica,
umidade, precipitações, vento, insolação, nebulosidade etc.) são considerados em
si mesmos, isolados uns dos outros, não levando em conta suas interconexões
nem as oscilações plurianuais e intra-anuais. Para se compreender o clima de um
determinado local, é preciso estudar os diversos fenômenos atmosféricos por um
período

longo

o

suficiente

para

englobar

suas

variações

plurianuais

características.
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O Comitê Meteorológico Internacional definiu em 1872, período de 30 anos como
sendo padrão para o cálculo das médias dos dados meteorológicos, com o
objetivo de assegurar a comparação entre os dados coletados nas diversas partes
do planeta. O primeiro período inicia-se em 1° de janeiro de 1901 e estende-se
até 31 de dezembro de 1930, o segundo período estende-se de 1° de janeiro de
1931 até 31 de dezembro de 1960, e assim por diante. Estas médias, computadas
nos períodos de 30 anos, são chamadas de Normais Climatológicas Padrão ou
apenas Normais Climatológicas.
Muitas estações meteorológicas não possuem séries longas de dados. Por este
motivo, em 1989, foi recomendado para estas estações o cálculo das normais
com séries de pelo menos 10 anos de dados, sendo chamadas de Normais
Climatológicas Provisórias. Estas também possuem períodos definidos como, por
exemplo, de 1° de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 2000. As Normais
Climatológicas são fundamentais para a descrição do clima e sua variabilidade,
para monitoramento do clima mensal, para o controle de qualidade dos dados
utilizados na previsão do tempo, enfim são referências para todas as atividades
que envolvem variáveis atmosféricas.
A caracterização climática da região de estudo foi feita através da discussão da
influência dos fatores climatológicos globais na climatologia regional, da
pluviosidade, temperaturas, vento, radiação solar balanço hídrico.

5.1.1.2 Metodologia
Foi feita uma revisão bibliográfica sobre os fatores que influenciam o clima da
região em estudo e levantados dados meteorológicos das estações climatológicas
mais próximas. Desta forma, temperaturas, pluviosidade, dias chuvosos e balanço
hídrico foram obtidos na estação meteorológica de Linhares, operada pelo
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper),
que é a estação mais próxima da área em estudo, a qual se localiza nas
coordenadas LAT: 19,400ºS LON: 40,067ºW ALT: 28m.
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Os dados foram apresentados em gráficos, acompanhados de uma discussão, de
cada parâmetro meteorológico separadamente, sem, no entanto, deixar de
discutir as influências de um fator sobre o outro, com ênfase nas relações entre os
fatores climatológicos e as atividades a serem implantadas.

5.1.1.3 Resultados
5.1.1.3.1 Inserção da região na climatologia global
Fatores como a latitude e o relevo agem sobre o clima de determinada região em
interação com os sistemas regionais de circulação atmosférica. Desta forma, o
estudo dos fatores estáticos e dinâmicos é importante para caracterizar a
climatologia de determinada região. O principal fator estático que influencia a
climatologia da área em estudo é a sua posição geográfica, ou a sua latitude, já
que esta se encontra em latitudes tropicais. O fator dinâmico que age na área de
estudo é baseado na ação de centros de alta pressão, ou anticiclônicos, e de
baixa pressão, ou ciclônicos. De um modo geral, os anticiclones são fonte de
dispersão de ventos, enquanto os ciclones são fonte de atração de vento.
Observa-se a presença de dois centros de alta pressão, que influenciam os
movimentos de massas de ar na região de estudo. Estes são localizados nos
oceanos Atlântico e o Pacífico e, segundo Nimer (1989), devido a sua constante
presença e ao seu baixo deslocamento, são considerados permanentes e
semifixos oceânicos. A Figura 5-1 apresenta a posição dos dois citados centros
de alta pressão.
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Figura 5-1: Principais centros de pressão que influenciam a área em
estudo, segundo Nimer (1989).

Segundo Nimer (1989), o Anticiclone Semifixo do Atlântico é mais fraco no verão,
com pressão no núcleo e ao nível do mar de cerca de 1018 mb em média. Este
anticiclone é mais forte no inverno, com núcleo em torno de 1024 mb. Quanto à
posição média, em janeiro (verão no Hemisfério Sul) está próximo a 28º S e em
julho (inverno no Hemisfério Sul) está em torno de 23º S.
Dos dois sistemas de alta pressão semifixos, só o Anticiclone do Atlântico exerce
significativa influência no clima da área em estudo, já que o Anticiclone do
Pacífico é geralmente impedido de avançar sobre o interior do continente e
alcançar o Brasil por influência da Cordilheira dos Andes.
Segundo Nimer (1989), durante todo ano, a região é influenciada pelo Anticiclone
do Atlântico Sul, que gera ventos de Leste (E) a Nordeste (NE) na área de estudo.
Este anticiclone contribui para a formação da massa de ar tropical marítima do
Atlântico Sul. Essa massa de ar é a principal massa de ar tropical, produzida
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sobre os oceanos tropicais que possui temperaturas elevadas ou amenas, e forte
umidade específica conduzindo calor e vapor de água na direção dos pólos.
Devido à constante subsidência superior e constante inversão de temperatura,
sua umidade é limitada à camada superficial, o que lhe dá um caráter de
homogeneidade e estabilidade. Com isso, o domínio deste anticiclone indica bom
tempo na área de interesse.
Outro sistema estável que age sobre a área de interesse é a Baixa do Chaco.
Esta baixa é mais forte no verão devido ao aquecimento do interior do continente,
e é encontrada sobre a região do Chaco Argentino. A estabilidade associada a
esta baixa é devido a sua origem continental, que resulta em baixa umidade
específica e à presença de uma célula anticiclônica acima desta baixa, que
impede a ascendência de suas correntes convectivas nos níveis superiores.
Na região de interesse deste estudo prevalecem três tipos de Sistemas de
Circulação Instáveis ou Perturbadas: Frentes Polares (FP), as Instabilidades
Tropicais (IT) e as ondas de Leste (EW). A Figura 5-2 apresenta a direção das
mesmas.
As frentes polares são oriundas do Anticiclone Polar Marítimo da América do Sul.
Apresentam notável deslocamento e são de extrema importância, pois estão
associados a freqüentes instabilidades e chuvas na área em estudo. Estes
anticiclones estão associados a ventos de S a SE.
Tratam-se de massas de ar que saem dos pólos em direção à região equatorial.
Como o ar polar é frio e seco e o ar tropical é quente e úmido, estabelece-se uma
superfície de separação entre as duas massas e o ar polar, mais pesado, se
desloca obrigando o ar tropical a subir formando nuvens e chuva. As frentes frias
são fenômenos que produzem chuvas intensas em grandes áreas do Brasil,
inclusive no Espírito Santo.
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Instabilidade tropical
Frente Polar
Ondas de leste

Figura 5-2: Sistemas de circulação atmosférica perturbada na área de
interesse, adaptado de Nimer (1989).

A freqüência anual dos sistemas frontais que atingem a América do Sul entre 35º
S e 25º S tem média de 6 a 6,5 passagens por mês, mas observa-se um aumento
no inverno e diminuição no verão (TOZZI E CALLIARI, 1999). Segundo Nimer
(1989), as invasões de frentes frias têm períodos variando entre 4 e 10 dias,
aproximadamente.
As Instabilidades Tropicais (IT) são correntes que se formam principalmente entre
a primavera e o outono, especialmente no verão, quando grande parte do Brasil é
invadida por ventos de W a NW. As ITs são formadas a partir dos avanços das
frentes polares, onde convergem ventos do quadrante N, que em contato com ar
frio polar dão origem a ciclones dos quais surgem as ITs, praticamente normais às
frentes polares.
O Fenômeno El Niño” é um outro fator que provoca adversidades na climatologia
regional. Ele é provocado por oscilações climáticas e de temperatura da água do
oceano Pacífico Sul, entre as Filipinas e a costa da América do Sul. Quando as
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águas da costa da América do Sul ficam mais quentes que o normal, ocorre a
formação de nuvens sobre o oceano. Em anos normais, em que as águas
apresentam temperaturas baixas, as nuvens se formam sobre os continentes e,
neste caso, o ar sobe sobre o continente e desce sobre os oceanos, provocando
chuvas abundantes na Amazônia e no nordeste e secas no sul e sudeste. A linha
divisória entre a região chuvosa e a seca é muito sutil e o Espírito Santo está
localizado na região onde ela passa. Em anos em que as águas estão mais
aquecidas, o ar sobe sobre o oceano, aí formando nuvens e desce seco sobre o
continente, criando inversão de temperatura. Nestes casos, em toda a Amazônia
e nordeste ocorre seca e as frentes frias ficam bloqueadas na região sul e
sudeste, provocando excesso de chuva, enchentes e inundações.
Regiões como o Espírito Santo, particularmente no período de junho, julho e
agosto, que é normalmente mais seco, num ano de “El Niño”, podem ser
beneficiadas com mais chuvas que o normal. Em compensação, o “El Niño” pode
causar uma seca antes, reduzindo as chuvas de dezembro, janeiro e fevereiro.
Desta forma, dependendo de onde e como o eixo de movimentação das massas
de ar estiver localizado, de onde as nuvens estão se formando no oceano
Pacífico, se próximas ou não da costa da América do Sul, os efeitos do “El Niño”
podem ser adversos ou benéficos, porque o Espírito Santo está numa linha limite.
Ao se correlacionar o fenômeno com a ocorrência de chuva, observa-se que o
norte do Pará, mais especificamente a bacia do rio Trombetas, apresenta alta
correlação positiva. Por outro lado, a região do Rio Grande do Sul e Uruguai
possui também alta correlação, mas negativa, isto é, em anos de ocorrência do
fenômeno, a região fica mais chuvosa. O Espírito Santo, por sua vez, está
próximo da linha de correlação zero, não sendo possível correlacionar seu clima
com a ocorrência do fenômeno “El Niño” (MOLLION, 1998).
É relevante observar que a região em estudo, por estar contígua ao oceano,
possui temperaturas mais amenas que aquelas ao seu redor, situadas mais no
interior, devido à presença da massa oceânica e de brisas marinhas.
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5.1.1.3.2 Ventos
Diferenças no balanço de radiação associadas à heterogeneidade da superfície
terrestre geram diferenças de pressão atmosférica que mantêm o ar em
movimento, buscando eliminar as diferenças de pressão. Isto resulta na remoção
de energia térmica das regiões de maior ganho, transportando-a e liberando-a nas
regiões de menor ganho. O modelo de circulação geral da atmosfera permite
explicar a existência de grandes zonas climáticas do globo terrestre. Contudo, a
pronunciada diferença do balanço de radiação entre os continentes e oceanos
modifica de maneira acentuada a circulação na atmosfera, principalmente junto à
superfície terrestre (TUBELIS E NASCIMENTO, 1980).
O Espírito Santo está sob domínio de duas principais massa de ar. A primeira
origina-se em zona de alta pressão intertropical (anticiclone do Atlântico),
caminhando-se para zonas de menor pressão atmosférica situadas mais ao sul,
adquirindo componente leste devido à rotação do globo terrestre, resultando
numa direção predominante nordeste. A segunda é representada pela Frente
Polar, originada do anticiclone polar, que adentra no continente sul americano
provocando, em sua trajetória, precipitações frontais, que podem estar associadas
a precipitações pré e pós frontais. Sua freqüência é maior no inverno, embora
ocorra durante todo o ano.
Para a caracterização da distribuição dos ventos na região de estudo, foram
utilizados dados normais de frequência e velocidade de ventos nas direções N,
NE, E, SE, S, W e NW em Regência, município de Linhares (Azevedo e Feitoza,
1981) e o Mapa Eólico do ES (ASPE, 2009).
No trabalho de Azevedo e Feitoza (1981), as frequências de vento foram
separadas nas seguintes faixas de velocidade: 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6 e 6 a 7
m/s. Com estes dados a rosa dos ventos de Regência foi elaborada e está
apresentada na (Figura 5-3). Conforme pode ser visualizado, 60% dos ventos
apresentam direção nordeste, com largo predomínio de velocidades entre 4 e 5
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m/s. As maiores velocidades verificadas foram entre 5 e 6 m/s, com direção
sudeste.

Figura 5-3: Representação gráfica da freqüência, direção e velocidade dos
ventos de Regência, município de Linhares (AZEVEDO E FEITOZA, 1981).
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Para a elaboração do Mapa Eólico do ES, foi montada uma rede qualificada de 6
torres anemométricas e um período de 16 meses de medições. As torres foram
instaladas em locais representativos das principais regiões do Estado, em áreas
de baixa rugosidade e devidamente afastadas de obstáculos. Foram instaladas
duas torres no litoral sul (Praia das Neves e Piúma), uma torre na região serrana
(Aracê), duas torres no litoral norte (Urussuquara e Guriri) e uma torre no extremo
norte do Estado (Montanha). A seguir, as informações foram adicionadas a um
modelo numérico de simulação da camada-limite atmosférica, calculado sobre
modelos digitais de terreno na resolução horizontal de 200 m x 200 m. O modelo
numérico aplicado foi o MesoMap, neste caso constituído por modelamento de
mesoescala (MASS) na resolução horizontal de 3,6 km x 3,6 km, e posterior
interpolação para a resolução final por modelamento tridimensional de camadalimite. A Figura 5-4 apresenta o resultado para a região do empreendimento.

Figura 5-4: Rosa dos ventos anual – Velocidade a 50 metros de altura (ASPE, 2009).
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Segundo ASPE (2009), a região apresenta médias anuais em torno de 6,5 m/s (a
50 m de altura) e, conforme pode ser observado na Figura 5-4, há um forte
componente com origem no quadrante N-NE e outro na direção sul, corroborando
com os resultados de Azevedo e Feitoza (1981).

5.1.1.3.3 Temperatura
A temperatura do ar da região de estudo é governada por dois fatores
geográficos:


A região está inserida em área tropical onde o sol culmina zenitalmente em
duas épocas do ano, resultando em um balanço positivo de radiação em
praticamente todo o ano, resultando em temperaturas mais elevadas.



A penetração de massas de ar polar provoca o rebaixamento da
temperatura por um curto período de tempo, enquanto houver domínio
destas massas sobre a região, antes da mesma se dissipar.

A Figura 5-5 apresenta as médias mensais das temperaturas máximas e mínimas
no período de 1976 a 2008, enquanto a Figura 5-6 apresenta as médias anuais
das temperaturas máximas e mínimas no período de 1976 a 2008, ambas para a
estação climatológica de Linhares.
Para o período analisado, fevereiro e março foram os meses mais quentes, com
temperatura média das máximas acima de 31º C, enquanto todos os demais
meses apresentaram média das máximas menores que este valor. Por outro lado,
julho foi o mês de menores médias das máximas e mínimas temperaturas. A
diferença entre as temperaturas máximas e mínimas mensais é de cerca de 9º C
e mantêm-se praticamente constante durante todo o ano.
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Figura 5-5: Média Mensal das Temperaturas Máximas e Mínimas no período de 1976
a 2008.

Figura 5-6: Média Anual das Temperaturas Máximas e Mínimas no período de 1976 a
2008.

No período 1976-2008, pode-se observar pouca variação das médias das
temperaturas máximas e mínimas. Enquanto as médias das máximas giraram em
torno de 29º C, as médias das mínimas giraram em torno de 20º C de
temperatura.
Observa-se que é uma região de temperaturas altas durante as quatro estações
do ano, o que possibilita a execução ininterrupta dos trabalhos relativos ao
empreendimento durante todo o ano, inclusive no inverno. Entretanto, as altas
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temperaturas, aliadas às intensas precipitações durante o verão, tendem a reduzir
a vida útil dos elementos componentes do empreendimento, especialmente as
que ficarão expostas às intempéries.

5.1.1.3.4 Umidade relativa do ar
A umidade do ar é a água, na forma de vapor, que existe na atmosfera. Suas
fontes naturais são as superfícies de água, a superfície do solo, as superfícies
vegetais e animais, o gelo, a neve e as chuvas.
Numa dada pressão e temperatura, o ar consegue reter vapor de água até um
certo limite, acima do qual a água começa a se condensar. O ar é dito
concentrado quando o vapor de água ocorre na sua concentração máxima para
uma dada temperatura.
Normalmente o ar se encontra com uma concentração de vapor de água menor
que a de saturação. A relação percentual entre a concentração de vapor de água
existente no ar

e a concentração de saturação é definida como Umidade

Relativa.
A umidade relativa média do ar na região em estudo, tomada pela umidade
medida na estação climatológica de Linhares, é de 83%. Este pode ser
considerado valor muito elevado para as temperaturas médias observadas,
quando se compara com os de outras regiões do Brasil, conforme pode ser
observado na Tabela 5-1. A causa principal disto é a proximidade do mar, que
possibilita um fluxo constante de vapor de água para a atmosfera.
Conforme pode ser observado na Figura 5-7, os maiores valores de umidade
relativa para o período 1968-1996 foram observados nos meses de menor
temperatura média do ar - junho e julho - quando a média da U.R. gira em torno
de 85%. No trimestre agosto, setembro e outubro, ocorre uma redução dos
valores, passando para a faixa entre 81 a 82%, experimentando uma ascensão
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em seus valores em novembro, dezembro e janeiro, que são os meses de
maiores valores de precipitação. Esta ampliação dos valores ocorre porque as
águas de chuva, juntamente com a massa de água oceânica, são grandes fontes
naturais de vapor de água. O mês de fevereiro é o que apresenta os menores
valores de U.R. porque é um mês de elevadas temperaturas, o que amplia a
concentração de saturação, e pouca chuva, o que diminui as fontes naturais de
vapor de água. A partir de março, os valores vão se ampliando até chegar aos
máximos valores médios anuais, nos meses mais frios do ano.
Tabela 5-1: Comparação entre umidade relativa média da região de estudo com a de
outros estados do Brasil.

Local
Ceará*
Bahia*
Mato Grosso*
Minas Gerais*
Rio Grande do Sul*
Amazonas*
Região de Estudo

Umidade relativa(%)
70
72
75
76
77
87
83

Precipitação (mm)
971
1203
1404
1421
1555
2705
1.207

* Fonte: A. Tubelis. Meteorologia Descritiva, pg. 123.

Umidade Relativa do ar (%)

87
86

85,7

85,61

85
84,26

84
83

83,48

82,98

82

83,19

83,5

83,36

Set
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84,11

84,22

Nov

Dez

82,56
81,44

81
80
79
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Figura 5-7: Umidade relativa média mensal em Linhares - 1968-1995.
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5.1.1.3.5 Nebulosidade e insolação
Nos postos meteorológicos, a nebulosidade é uma medida da percentagem da
abóbada celeste encoberta por nuvens; é uma expressão visual do processo de
formação da precipitação. Seus valores vão de zero, quando o céu está livre de
nuvens, a 10, quando está todo encoberto. A insolação é medida por heliógrafos,
que medem o número diário de horas de brilho de sol, dado pelo comprimento de
carbonização de uma fita colocada no interior do mesmo.
Sendo a radiação solar a fonte de energia primária para os processos
meteorológicos, e diretamente proporcional ao número de horas de brilho de sol,
a medida deste se faz importante devido à facilidade de observação e ao baixo
custo do Heliógrafo em relação ao Actinógrafo Bimetálico, instrumento que mede
diretamente a radiação solar em estações climatológicas convencionais.
Logicamente que, com o advento das estações climatológicas digitais, a facilidade
de medição da radiação solar se ampliou significativamente com a redução dos
custos dos equipamentos responsáveis para tal.
Para latitudes maiores que 10º, os valores da radiação solar e insolação no topo
da atmosfera são máximos no solstício de verão e mínimo no solstício de inverno.
Na região estudada é isto que ocorre, não vindo a ser medido desta forma devido
à formação de nuvens nos meses próximos ao solstício de verão, que são os
meses mais chuvosos.
As Figura 5-8 e Figura 5-9 apresentam, respectivamente, o número médio
mensal de horas de sol para o período 1971-1995 e a nebulosidade média mensal
para o mesmo período em Linhares.
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Figura 5-8: Número médio mensal de horas de sol em Linhares - 1971 – 1995.
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Figura 5-9: Nebulosidade média mensal em Linhares: 1971 – 1995.

Conforme pode ser observado, para Linhares, e, por extensão, para a região em
estudo, os menores valores do número médio do total de horas de brilho de sol
ocorrem nos meses de maior nebulosidade, a despeito de ser a época de maior
insolação no topo da atmosfera. O mês de novembro é o que apresentou a maior
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média de nebulosidade, com 6,72, enquanto junho e julho foram os de menor
nebulosidade, com, respectivamente, 4,37 e 4,4.

5.1.1.3.6 Pluviosidade e regime das chuvas
O clima da área é caracterizado por uma estação chuvosa e uma seca, sendo que
a chuvosa coincide com os meses mais quentes do ano e a seca com os meses
mais frios. A Figura 5-10 e Figura 5-11 apresentam, respectivamente, o total
precipitado no ano no período 1976-2008 e as médias pluviométricas e de dias
chuvosos em cada mês do ano para o mesmo período.

Figura 5-10: Total pluviométrico anual e média pluviométrica anual no posto
pluviométrico de Linhares, período 1976-2008.

A pluviosidade média de Linhares foi de 1.267 mm no período 1976-2008. O
regime pluviométrico, entretanto, é caracterizado por chuvas mal distribuídas no
decorrer dos anos e durante o ano. Com relação à variação plurianual, podem-se
observar grupos de anos chuvosos entremeados por alguns anos mais secos.
Esta variação é observada em todo o norte do Espírito Santo e está ligado a
fenômenos atmosféricos globais, neles incluindo o fenômeno “El Niño”.
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Figura 5-11: Precipitação média mensal e média mensal de dias chuvosos, período
1976-2008 (INCAPER, 2005).

A estação chuvosa compreende o período outubro-março, nela se concentrando
cerca de 70% do total pluviométrico anual. As baixas pluviosidades em fevereiro
caracterizam o chamado veranico (época de baixas precipitações durante a
estação chuvosa) que pode abranger parte de janeiro e parte de fevereiro, pois,
sabe-se que a segunda semana de janeiro costuma ser pouco chuvosa. A
estação seca coincide com os meses mais frios do ano e compreende o período
abril- setembro. Neste período concentra-se cerca de 30% do total pluviométrico
anual.
Segundo Mollion (1998), durante o verão, todo o continente Sul Americano se
encobre de nuvens. Na região sudeste do continente, aí incluindo a região foco
deste estudo, observa-se uma maior freqüência delas devido às frentes frias e às
chuvas convectivas. No período janeiro-fevereiro, as nuvens se posicionam
preferencialmente ao sul do Espírito Santo, fazendo com que janeiro e fevereiro
sejam meses relativamente mais secos que o período outubro-dezembro. Em
abril, a nebulosidade sobre o Espírito Santo começa a regredir, o que é
acompanhado pela redução de chuvas. O período junho-agosto, embora nele
sejam observadas nuvens sobre o Estado, é o menos chuvoso.
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Isto ocorre porque, neste período, as frentes se posicionam mais para o norte,
provocando muita chuva no noroeste da Amazônia. Forma-se um vetor com o ar
subindo sobre o noroeste da Amazônia e descendo sobre a região do Espírito
Santo, provocando forte redução dos totais pluviométricos. Finalmente, a estação
chuvosa se restabelece, com os máximos de chuva em novembro e dezembro,
provocadas por chuvas convectivas e frontais, com as frentes frias muito bem
posicionadas sobre a região.
Conforme pode ser observado na Figura 5-12, Linhares teve uma média de 144
dias chuvosos por ano no período 1976-2008. Observa-se, entretanto, conforme
indica a Figura 5-11, uma significativa variação neste número durante o ano, com
mais dias chuvosos na estação chuvosa que na estação seca. Verifica-se que a
variação estacional na quantidade mensal de dias chuvosos é muito menor que a
variação na pluviosidade média mensal, concluindo-se que as chuvas de inverno
na região são de menor intensidade que as chuvas de verão.
A execução das obras do empreendimento em estudo está planejada para ocorrer
durante todo o ano, entretanto o andamento da mesma pode ser prejudicado no
período de verão devido aos altos índices pluviométricos característicos deste
período.

Figura 5-12: Número anual de dias chuvosos na estação climatológica de Linhares entre
1976-2008.
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5.1.1.4 Conclusão
Com base nos dados aqui apresentados, conclui-se que o tipo de atividade que
se pretende instalar na área é condizente com os fatores climáticos da região, os
quais possibilitam, inclusive, a realização de atividades em pátios descobertos
durante todo o ano, já que o inverno na região é ameno.
É relevante salientar que as altas temperaturas, aliadas à alta umidade relativa da
área resultam em relevante agressividade do ambiente, que deve ser levada em
conta no projeto de proteção das estruturas.
As altas pluviosidades deverão ser observadas no cálculo das estruturas de
drenagem e proteção contra o desenvolvimento de processos erosivos e as águas
de escoamento superficial como veículo carreador de material solto na superfície
do terreno para os corpos de água locais e para o mar.

5.1.2 Oceanografia física

5.1.2.1 Parâmetros oceanográficos
5.1.2.1.1 Marés
A atração gravitacional da Lua e do Sol sobre a massa dos oceanos, junto com
seus movimentos relativos, provoca o fenômeno de oscilação vertical periódica do
nível do mar em relação aos continentes, conhecido como maré oceânica, que
apresenta variação de acordo com a localização geográfica.
A amplitude desta oscilação varia também com o tempo, para um mesmo local,
em função das posições relativas destes dois astros. Quando a Lua e o Sol estão
alinhados (sizígia) seus efeitos se somam, produzindo preamares mais altas e
baixa-mares mais baixas do que quando Lua e Sol formam um ângulo de 90°
(quadratura) em relação à Terra.
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Por serem geradas principalmente por efeitos gravitacionais, as marés têm
caráter determinístico, o que permite que sejam feitas previsões sobre seu
comportamento futuro, para períodos de tempo relativamente longos e com boa
acurácia.
Usualmente, a previsão de maré baseia-se na análise harmônica, que parte do
princípio de que a maré observada é um somatório de componentes de marés
parciais, as componentes harmônicas (Franco, 1988). Assim, através do registro
de maré de um dado local, por um período suficientemente longo, determinam-se
as amplitudes e fases das componentes harmônicas deste local.
Ao longo da costa sudeste brasileira, o sinal de maré é semidiurno, com
preponderância dos harmônicos M2 e S2, e influenciado pelas componentes
diurnas O1 e K1 (Salles et al., 2000).
Na região de estudo e ao longo da costa do Espírito Santo a Marinha do Brasil já
efetuou medições de maré em vários períodos (Salles et al., 2000). Das estações
maregráficas instaladas na costa do Espírito Santo, a Estação Maregráfica de
Barra do Riacho é mais próxima à região de implantação do Estaleiro Jurong de
Aracruz (EJA), estando situada dentro do Porto de Barra do Riacho (Figura 5-13).
Neste local atualmente está instalada uma estação maregráfica operada por
Portocel.
A Figura 5-14 mostra a ficha descritiva da Estação Barra do Riacho, com suas
principais características.
O nível médio do mar na Estação de Barra do Riacho é de 80 cm. As médias das
alturas de maré durante o período de sizígia variam entre 147 e 13 cm, e no
período de quadratura entre 103 e 57 cm. Assim, em função de apresentarem
alturas menores que 2 m, as marés da região são classificadas como micro marés
(Davies, 1973 apud Dyer, 1997).
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Figura 5-13: Local de instalação da estação maregráfica em Barra do Riacho (estrela
amarela).

Do ponto de vista da periodicidade, observa-se a predominância das
componentes semidiurnas M2 e S2 sobre as diurnas O1 e K1 em toda a costa do
Espírito Santo, como mostrado na Tabela 5-2.
A relação das amplitudes destas quatro componentes define a razão F, utilizada
para classificar as marés em relação à periodicidade (critério de Courtier). Valores
de F abaixo de 0,25 indicam uma maré semidiurna (duas enchentes e duas
vazantes por dia).
Observando-se estritamente o critério de Courtier na determinação do fator F, a
classificação, na costa do Espírito Santo, seria de maré semidiurna, como indicam
os valores de F na Tabela 1. Considerando-se que as desigualdades diurnas
observadas são importantes, a maré na região poderia ser mais precisamente
classificada como “semidiurna com desigualdades diurnas”.
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Figura 5-14: Ficha descritiva da Estação Maregráfica Barra do Riacho – ES.
Fonte: FEMAR.

As desigualdades diurnas produzem duas alturas de maré num mesmo dia, sendo
que esta diferença diurna é mais notável nas maiores marés, onde a diferença
existente nos níveis atingidos em duas baixa-mares consecutivas é maior do que
os atingidos nas preamares.
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Tabela 5-2: Amplitude das componentes astronômicas O1, K1, M2 e S2 em
estações maregráficas na costa do Espírito Santo.
Estação
Barra do Itapemirim
Barra do Sahy
Estação
Ponta do Ubú
Porto de Vitória
Porto de Tubarão
Piraquê-Açú
Barra do Riacho

Amplitude (cm)
O1
8,1
8,9

K1

M2

6,3
42,1
6,1
45,1
Amplitude (cm)

S2
19,6
21,8

O1

K1

M2

S2

7,7
8,8
9,1
8,2
8,9

4,8
5,2
5,5
2,0
6,1

45,1
46,2
44,2
44,8
45,1

22,1
20,4
21,9
21,3
21,8

F
0,233
0,215
F
0,186
0,210
0,221
0,154
0,224

5.1.2.1.2 Ondas
A formação de ondas em uma determinada região está intrinsecamente ligada
aos sistemas meteorológicos atuantes. Assim, para caracterizar o clima de ondas
de uma região é necessário um período de coleta de dados com duração
suficiente para abranger a variabilidade de condições meteorológicas e
oceanográficas tanto locais como das áreas de geração de tempestades e
ondulações externas.
Próximo à área de implantação do EJA não existe série histórica disponível de
dados de ondas medidos. Os dados utilizados na presente caracterização do
clima de ondas são provenientes do Banco Nacional de Dados Oceanográficos,
integrados em uma área de 90 milhas náuticas de lado, centrada no ponto de
latitude 20º S e longitude 40º W totalizando 2545 registros no período de um ano
com informações de altura (m), período (s) e direção de propagação (graus com o
norte verdadeiro) de ondas.
As condições de mar de maior freqüência encontradas no Espírito Santo são
mares de nordeste-leste com vagas e marulhos (definições no Tabela 5-3). Nos
meses de verão e primavera há o predomínio do Anticiclone Subtropical Atlântico,
enquanto os estados de mar mais energéticos estão associados a passagens de
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frentes frias pela região, que precedem o Anticiclone Polar, principalmente no
outono e inverno (provenientes do quadrante sudeste-sudoeste).
Tabela 5-3: Definições de ondas.
Tipo de onda

Características
Ondas sob a influência do vento, que possuem a mesma
Vagas (mar local, sea)
direção que o vento e estão dentro de suas zonas de geração;
mar em desenvolvimento.
Ondas sem a influência do vento, propagando-se com direção
Marulhos (ondas, swell)
própria e que estão longe de suas zonas de geração; mar
desenvolvido.
Fonte: (Seixas, 1997; Carvalho, 1998).

As ressacas (estado de mar com ondas intensas) que chegam à costa do Espírito
Santo estão associadas à ação dos sistemas frontais atuando em latitudes mais
altas, gerando ondas que quando atingem a costa apresentam características de
marulhos (swell). Se a passagem destes sistemas ocorrer juntamente com a
chegada destes marulhos, o estado de mar torna-se ainda mais energético em
função da geração de ondas (vagas) pelo sistema na região onde está localizado.
Informações sobre o clima de ondas foram obtidas usando os dados disponíveis
no Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO), do Ministério da Marinha,
através do sistema Capricornius. Os dados foram integrados numa área de 90
milhas náuticas de lado, centrada no ponto de latitude 20º S e longitude 40º W
totalizando 2545 registros com informações de altura (m), período (s) e direção de
propagação (graus com o norte verdadeiro) de ondas.
A Figura 5-15 mostra a distribuição sazonal e anual de alturas de ondas ao largo
de Barra do Riacho. Nesta figura identifica-se que a onda modal, em todas as
estações do ano, apresenta altura de aproximadamente 1,5m; entretanto, há
significativa ocorrência de ondas com alturas de até 3,5m, principalmente nos
meses de inverno e primavera.
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Figura 5-15: Distribuição sazonal e anual de alturas de onda ao largo de Barra
do Riacho.

A Figura 5-16 mostra a distribuição sazonal e anual de períodos de ondas ao
largo de Barra do Riacho. Nesta figura identifica-se que a onda modal, em todas
as estações do ano, é aquela com períodos em torno de 6 segundos; entretanto
há significativa ocorrência de ondas mais longas, com até 10s de período,
principalmente nos meses de primavera, outono e inverno.
A Figura 5-17 mostra as distribuições anuais de direção de propagação de ondas
(em azul) e de energia por direção de propagação (em vermelho) para as ondas
ao largo de Barra do Riacho. Verifica-se um clima de ondas bi-modal em relação
à direção de propagação, com predomínio de ondas de nordeste (60º), mas com
ocorrência significativa de ondas de sudeste (150º) bastante energéticas.
As distribuições de direção de propagação e de energia por direção ao longo das
estações (Figura 5-18) indicam que, durante o verão, as ondas provenientes do
setor NE são as mais freqüentes e mais energéticas. Nessa época há pouca
ocorrência de ondas do quadrante sul e os maiores níveis de energia deste
quadrante são verificados naquelas que provêm de sudeste. Já no inverno, a
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situação se inverte e as ondas provenientes de sul, embora com porcentagens de
ocorrência menor, apresentam altos níveis de energia.
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Figura 5-16: Distribuições sazonal e anual de períodos de onda ao largo de
Barra do Riacho.
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Figura 5-17: Distribuições anuais de direção de propagação de onda (azul) e
de energia por direção (vermelho) para ondas ao largo de Barra do Riacho.
Direções em graus de azimute.
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Figura 5-18: Distribuições sazonais de direção de propagação de ondas (azul) e
de energia por direção (vermelho) ao largo de Barra do Riacho.

5.1.2.1.3 Correntes
A plataforma continental na altura do município de Aracruz estende-se por cerca
de 40 km, e a profundidade da quebra da plataforma varia entre 60 e 80 m.
As águas da plataforma continental da região sudeste brasileira retratam misturas
de volumes variáveis das seguintes massas de água:
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Água Costeira (AC).



Água Tropical (AT) ou Corrente do Brasil. Principal corrente superficial do
litoral brasileiro, que flui para sul caminhando sobre ou próximo da borda
da Plataforma Continental.



Água Central do Atlântico Sul (ACAS). Corrente que flui em sentido norte.
No inverno, flui sob a Corrente do Brasil mais distante da linha de costa. No
verão, sob a Corrente do Brasil e também, sob faixas mais profundas das
águas costeiras.

A predominância de uma ou outra massa de água nessa mistura depende da
distância do ponto à costa ou à quebra da plataforma continental, do nível ou
profundidade, e dos processos físicos que podem causar intrusões tanto da ACAS
quanto da AT em direção à costa (CASTRO et al., 2003).
O local de instalação do EJA situa-se na zona costeira, dessa forma a AT e a
ACAS não influenciam diretamente as águas próximas à região de estudo. A
circulação nas zonas costeiras é função principalmente dos ventos (camada de
Ekman) e das marés, com estes dois forçantes se alternando em importância de
acordo com fatores locais, tais como fisiografia e condições climáticas (Tomczak,
1998).
Quanto mais próximo da costa, de modo geral tende-se a verificar correntes de
menores intensidades, devido à maior perda de energia do escoamento por atrito
com o fundo e de sua interação com os obstáculos junto à linha da costa. Assim,
ao redor da região de estudo ocorrem atenuações nas correntes em função do
Molhe Sul de Barra do Riacho, situado ao Norte da área do EJA. A presença de
afloramentos rochosos, situados próximos a Barra do Sahy (ao sul), também
causam atenuações nas correntes.
Em função das características de direção da linha de costa e do sentido de
incidência dos ventos predominantes, na região de estudo ocorrem correntes
litorâneas com sentido para sul em condições de bom tempo e correntes
litorâneas com sentido para norte por ocasião da passagem de sistemas frontais.
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Este padrão é evidenciado com os dados horários de correntes medidos
utilizando-se um correntógrafo, que foi fundeado na região do emissário de
efluentes industriais da Aracruz Celulose, apresentados na Figura 5-19.

Elipses de correntes de maré: passagem dos sistemas frontais
Vel medições Mai a JUL/96
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Elipse de corrente de maré: Período de bom tempo
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Figura 5-19: Dados horários de corrente medidos nos períodos de JAN a ABR/1995
(condições de bom tempo) e de MAI a JUL/1996 (passagem de sistemas frontais), na
região do Emissário da Aracruz Celulose.
Fonte: Cepemar, 2006.

Durante o período de Janeiro a Abril/1995, o sentido mais freqüente de corrente
foi SW, refletindo os ventos dominantes vindos de NE, característicos desta
época. No período de Maio a Julho/1996, a freqüência de correntes com sentido
NE aumenta, retratando a passagem de sistemas frontais.
A distribuição de freqüências, direções e intensidades de corrente observadas nos
períodos Janeiro a Abril/1995 e Maio a Julho/1996 podem ser visualizadas na
Figura 5-20.
De Janeiro a Abril, na direção SW, houve uma maior freqüência de intensidades
de correntes entre 0,1 e 0,2m/s. Os valores extremos situaram-se na faixa 0,4 a
0,5m/s, e foram observados nos sentidos SW e NE, com baixa freqüência.
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Figura 5-20: Distribuição de freqüências, direções e intensidades de corrente observadas
nos períodos Janeiro a Abril/1995 e Maio a Julho/1996.

De Maio a Julho, as faixas de maior freqüência foram de 0,1 a 0,2 m/s e 0,2 a 0,3
m/s. Os valores extremos de 0,4 a 0,5 m/s foram observados no sentido NE, em
maior freqüência que no período de Janeiro a Abril.
As freqüências observadas nas faixas de corrente, padronizadas com os mesmos
limites nos dois períodos, mostraram que as correntes de intensidades altas são
mais recorrentes nos períodos de passagem de frentes frias, devido à maior
intensidade do vento nestas condições. No verão e no inverno, os valores
máximos de corrente não diferiram muito, sendo observados 0,53m/s no verão e
0,48m/s no inverno.
Para caracterizar a distribuição de correntes na região de instalação do EJA, foi
realizada uma campanha de levantamento de perfis de velocidade em
30/07/2009.

Foram

feitos

cinco

transectos

de

medição

de

correntes,

aproximadamente perpendiculares à linha de costa. A Figura 5-34 apresenta a
localização, sendo o Transecto 1 mais ao Norte e o Transecto 5 mais ao sul.
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As medições foram realizadas com ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler),
marca RDI, modelo Workhorse 600 kHz, que ficou instalado na lateral da
embarcação, com os sensores a 80 cm da superfície da água (Figura 5-22). Suas
trajetórias foram georreferenciadas através de sistema de posicionamento DGPS
submétrico TRIMBLE PRO-XR ligado a um computador portátil (Figura 5-23).
Os perfis de velocidades identificaram velocidades com magnitudes médias
variando de 0,13 a 0,35 m/s, predominantemente para a direção nordeste,
refletindo o vento neste dia, que soprava vindo de sul e sudeste. As Figura 5-24 a
Figura 5-33 apresentam os perfis de velocidade; nestas figuras estão indicadas
as coordenadas de início e fim de cada transecto.
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Figura 5-21: Localização dos Transectos (1 a 5) de medição de correntes.
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Figura 5-22: ADCP instalado na lateral da embarcação. Vistas superior e lateral.

Figura 5-23: ADCP e antena do sistema de posicionamento
DGPS na embarcação.
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Figura 5-24: Velocidades médias ao longo do Transecto 1.
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Figura 5-25: Perfis de velocidade do Transecto 1.
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Figura 5-26: Velocidades médias ao longo do Transecto 2.
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Figura 5-27: Perfis de velocidade do Transecto 2.
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Figura 5-28: Velocidades médias observadas ao longo do Transecto 3.
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Figura 5-29: Perfis de velocidade do Transecto 3.
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Figura 5-30: Velocidades médias observadas ao longo do Transecto 4.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
508

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Figura 5-31: Perfis de velocidade do Transecto 4.
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Figura 5-32: Velocidades médias observadas ao longo do Transecto 5.
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Figura 5-33: Perfis de velocidade do Transecto 5.
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5.1.2.2 Estudo morfodinâmico e sedimentar das praias
Parte das informações da descrição do litoral entre Barra do Sahy e o Porto da
Barra do Riacho foi obtida a partir de fontes secundárias, que foram organizadas
para fornecer a caracterização geral dos aspectos físicos da área de estudo.
Os dados primários coletados foram:


Perfis topográficos de praia, distribuídos ao longo da área de estudo;



Granulometria e teores de carbonato de cálcio de amostras de sedimentos
da face, berma, calha e antepraia ao longo dos perfis topográficos;



Granulometria e teores de carbonato de cálcio de amostras de sedimentos
submersos.

A área foco de estudo está localizada na região conhecida como Praia da Água
Boa, a nordeste de Barra do Sahy, município de Aracruz – ES. A região onde se
pretende instalar o EJA está situada entre Barra do Sahy e o Porto de Barra do
Riacho, abrangendo uma distância de 1.550 m de linha de costa, como mostra a
Figura 5-34.
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Figura 5-34: Imagem de satélite exibindo área do EJA em terra (contorno vermelho) e
área de pesquisa no mar (contorno azul).

5.1.2.2.1 Aspectos geológicos e geomorfológicos
A área estudada está localizada no segmento Embaiamento de Tubarão do
compartimento “litoral oriental ou Leste”, da divisão do litoral brasileiro baseada
em processos tectônicos, geomorfológicos, climáticos e oceanográficos, atuantes
sobre a costa. Este segmento apresenta as seguintes características:


Abrangência de Regência, na foz do rio Doce e até o rio Itabapoana
(ES/RJ), (MUEHE, 1998);
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Plataforma continental estreita com largura média em torno de 50 km,
mínima de 40 km na altura de Santa Cruz e 45 km ao norte de Vitória
(FRANÇA, 1979 apud ALBINO et al., 2006).



O recobrimento sedimentar da plataforma continental interna é de areia
terrígena até a isóbata de 20 m e de cascalho e areias de briozoários
recifais, em profundidades maiores (KOWSMANN & COSTA, 1979 apud
MUEHE, 1998);



Margem continental mais estreita entre a plataforma de Abrolhos e a bacia
de Campos (BARRETO e MILLIMAN, 1969 apud MUEHE, 1998).



A linha de costa é caracterizada, em grande parte, pela presença do relevo
associado à Formação Barreiras, porém, de forma descontínua, substituído
pelas formações rochosas, como por exemplo, em Vitória e Guarapari;

A composição mineralógica dos sedimentos, desta plataforma continental é
principalmente de sedimentos carbonáticos, com teores de CaCO3 que podem ser
superiores a 75%, compostos predominantemente por fragmentos de algas
coralinas, briozoários, moluscos e foraminíferos bentônicos (Melo et al., 1975
apud Albino et al., 2006; Albino, 1999), cuja fixação e produção são sustentadas
pelos terraços de abrasão da Formação Barreiras.
As geológica-geomorfológicas reconhecidas neste segmento são: as planícies
flúvio-marinhas Quaternárias, os tabuleiros Terciários da Formação Barreiras e os
afloramentos e promontórios cristalinos Pré-cambrianos (MARTIN et al., 1997).
As planícies sedimentares Quaternárias apresentam-se pouco desenvolvidas no
litoral capixaba, estando sua evolução geológica associada às flutuações do nível
do mar e à disponibilidade de sedimentos fluviais. O maior desenvolvimento é
encontrado nas adjacências da desembocadura do Rio Doce e também nos vales
entalhados dos rios São Mateus, Piraquê-Açu, Reis Magos, Jucu, Itapemirim e
Itabapoana. Nos demais segmentos litorâneos as planícies costeiras são estreitas
ou inexistentes, com as praias limitadas pelos tabuleiros da Formação Barreiras e
pelos promontórios rochosos (ALBINO et al., 2006).
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As planícies costeiras originam-se através da formação de restingas paralelas
que, quando incorporadas ao continente, recebem o nome de planície de restinga.
De acordo com Martin et al. (1997), os depósitos Quaternários marinhos ocorrem
associados a terraços arenosos Pleistocênicos e Holocênicos, marcados por
alinhamentos de cristas praiais.
Os depósitos marinhos Pleistocênicos possuem sedimentos superficialmente
brancos e comumente acastanhados em profundidade, devido à impregnação por
matéria orgânica, e estão situados a altitudes entre 8 a 10 m acima do nível do
mar, declinando rumo ao mar. Já os terraços marinhos Holocênicos apresentam
altitudes mais baixas, sendo bastantes expressivos próximos às desembocaduras
fluviais; podem conter grandes quantidades de conchas, não sendo impregnados
por ácidos húmicos; exibem alinhamentos de cristas praiais mais contínuos e
pouco espaçados; foram formados no último grande ciclo transgressivo-regressivo
iniciado no final do Pleistoceno; e são constituídos fundamentalmente pelas areias
da faixa praial atual e do campo eólico adjacente (MARTIN et al., 1997).
Os tabuleiros costeiros têm distribuição irregular ao longo da costa, ora em faixas
largas, ora estreitas. Segundo Alvarenga et al. (1997), esta topografia foi
desenvolvida, na sua maioria, em depósitos de coberturas sedimentares
Cenozóicas Pleistocenicas.
A maioria dos estudos realizados a respeito dos depósitos da Formação Barreiras
indica um paleoambiente deposicional continental (BIGARELLA & ANDRADE,
1964; AMADOR, 1982). A sedimentação Barreiras teria ocorrido provavelmente
durante o Plioceno em ambientes de leques aluviais, encontrados comumente em
áreas de sopé de regiões montanhosas, sob clima semi-árido, sujeito a chuvas
esporádicas torrenciais (MARTIN et al., 1997; SUGUIO, 2003).
A subdivisão do seu litoral do ES, em cinco setores de aspectos fisiográficos
particulares apresentados na Figura 5-35, realizada por Martin et al. (1996, 1997),
fornece maior detalhamento do litoral próximo à área do EJA. Além das
características litorâneas do Espírito Santo já citadas, esta subdivisão considera
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algumas particularidades como a distribuição e o contato entre os depósitos da
Formação Barreiras, os afloramentos cristalinos e as planícies costeiras.
A síntese dos setores é encontrada em Albino et al. (2006). A área de estudo está
inserida no Setor 3; o Setor 2 limita-se muito próximo à área de estudo.
O Setor 2 corresponde à planície costeira deltaica do rio Doce que se estende de
Conceição da Barra à Barra do Riacho. Neste trecho os depósitos quaternários
atingem o seu máximo desenvolvimento, cerca de 38 km transversalmente entre
as falésias mortas da Formação Barreiras, no interior, e a linha de costa.
O Setor 3 estende-se de Barra do Riacho à Ponta de Tubarão, na Baía do Espírito
Santo e é caracterizado pelo fraco desenvolvimento de depósitos quaternários ao
sopé das falésias da Formação Barreiras.
A comparação entre a subdivisão proposta e a delimitação das bacias
hidrográficas que deságuam no litoral revela a grande influência da carga e
descarga dos rios Doce e São Mateus na determinação geomorfológica do litoral,
enquanto que nas demais compartimentações a contribuição fluvial é pequena,
sendo os aportes fluviais retidos nos vales entalhados dos rios sobre os tabuleiros
da Formação Barreiras, entre os promontórios cristalinos ou na antepraia e
plataforma continental interna. O pequeno aporte de sedimentos fluviais e a
vulnerabilidade abrasiva dos sedimentos marinhos são os responsáveis pelo
pouco desenvolvimento de planícies costeiras quaternárias no litoral do Espírito
Santo (ALBINO, et al., 2006, p.231).
A principal característica do trecho litorâneo da área de estudo é o fraco
desenvolvimento dos depósitos quaternários ao sopé das falésias da Formação
Barreiras. Observam-se, ainda, locais onde as falésias da Formação Barreiras
estão em contato direto com a praia. Os depósitos flúvios-marinhos são mais
pronunciados ao longo dos vales dos Rios Piraquê-Açu, Reis Magos e Santa
Maria de Vitória.
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Setor 2
S t

3

Figura 5-35: Localização dos setores geomorfológicos do litoral
do Espírito Santo, propostos.
Martin et al. (1996),(ALBINO et al, 2006).

Ao longo deste setor, ocorrem solos naturalmente cimentados por óxidos de ferro
devido ao processo de laterização comum em climas tropicais produzindo uma
canga ou couraça laterítica ao longo do litoral.
As presenças de falésias vivas, de planícies costeiras estreitas e da costa
recortada configuram a paisagem do litoral deste Setor. As praias apresentam
estados morfodinâmicos dissipativos e intermediários, com presença de terraço
de abrasão laterítico da Formação Barreiras na antepraia, dunas frontais e areias
de composição mistas (ALBINO et al., 2006). Segundo os autores, as praias deste
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setor encontram-se em retrogradação devido ao pequeno aporte fluvial e à
vulnerabilidade abrasiva das areias carbonáticas.

5.1.2.2.2 Aspectos sedimentológicos
Os aspectos sedimentológicos envolvem a variação dos diâmetros dos grãos; a
composição dos sedimentos que é dependente da interação do fluxo com as
características físicas dos sedimentos; a disponibilidade dos sedimentos; a
distribuição das classes texturais na curva granulométrica; e a interpretação
granulométrica por meio dos dados estatísticos (PONÇANO, 1986 e MUEHE,
1998). Assim, estes aspectos permitem reconhecer os diferentes processos de
sedimentação e diferentes populações de sedimentos, sendo as características
de cada população explicadas pela área fonte e pelo peso relativo de transporte e
deposição.
Quanto às classes granulométricas utiliza-se a escala granulométrica adotada por
Wentworth (1922), por apresentar maior simplicidade geométrica entre os
intervalos de classe (Tabela 5-4).
Tabela 5-4: Escala granulométrica.
Classificação
Grânulo
Areia muito grossa
Areia grossa
Areia média
Areia fina
Areia muito fina

Ф
-2 a -1
-1 a 0
0a1
1a2
2a3
3a4

mm
4a2
2a1
1 a 0,5
0,5 a 0,25
0,25 a 0,125
0,125 a 0,0625

A interpretação granulométrica através dos dados estatísticos permite o
reconhecimento

de

diferentes

processos

de

sedimentação

e

diferentes

populações de sedimentos, sendo as características de cada população
explicadas pela área fonte e pelo peso relativo de transporte e deposição
(PONÇANO, 1986).
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A mediana se situa entre a moda e a média, ou seja, entre o valor de maior
freqüência de ocorrência de um dado tamanho granulométrico e o valor obtido por
meio de um gráfico de freqüência simples (MUEHE, 2002). Dentro dos valores de
tendência central de uma amostra, a mediana é o parâmetro que melhor
caracteriza os depósitos sedimentares (PONÇANO, 1986).
A média indica o tamanho médio do sedimento, traduzindo em termo de energia
disponível, a velocidade do agente deposicional (SAHU, 1964) e definição de
áreas fontes e energia do meio transportado (PONÇANO, 1986). Sendo mais
afetada pela cauda da distribuição estatística, apresentando maior sensibilidade
aos estudos dos processos.
O desvio padrão descreve a dispersão em relação à média, medindo assim, a
seleção do sedimento e retrabalhamento de depósitos reliquiares, como por
exemplo, de plataformas e dunas (PONÇANO, 1986).
A assimetria mede a distribuição da freqüência e marca a posição da média em
relação à mediana (SAHU, 1964), descrevendo se a curva é ou não simétrica.
Sendo assimétrica, pode inclinar-se (a cauda mais longa da curva) para o lado
das frações grossas ou das finas podendo ser negativa ou positiva,
respectivamente.
O grau de seleção é representado pelas seguintes classes apresentadas no
Tabela 5-5.
Tabela 5-5: Classes do grau de seleção dos sedimentos.
Grau de seleção (phi)
muito bem selecionada

Desvio Padrão
< 0.35

bem selecionada

0.35 a 0.50

moderadamente bem selecionada

0.50 a 0.71

moderadamente selecionada

0.71 a 1.0

mal selecionada

1.0 a 2.0

muito mal selecionada

2.0 a 4.0

extremamente mal selecionada

> 4.0
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A descrição quanto à assimetria é representada pelas seguintes classes,
indicadas no Quadro 3.
Tabela 5-6: Classes da assimetria.
Descrição quanto a assimetria

classes (phi)

muito assimétrica finos

+1.00 a +0.30

assimétrica finos

+0.30 a +0.10

simétrica

+0.10 a -0.10

assimétrica grosseiros

-0.10 a -0.30

muito assimétrica grosseiros

-0.30 a -1.00

Quanto à textura e composição os sedimentos foram classificados, tendo como
referência a classificação dos sedimentos de fundo, baseada nos teores de
carbonato e textura dos grãos de Larsonneur (1977). Descrita da seguinte forma:


Lama, com 100% dos sedimentos lamosos (< 0,062mm);



Lama-arenosa, com o freqüência de lama entre 51 a 99%;



Areia-lamosa (10 a 50% de lama);



Areia litoclástica (areia superior a 90% e com mais de 60% compostas por
quartzo);



Areia biolitoclástica (> 90% de areias, com teores de lito e bioclasto
variando de 40 a 60%);



Areia bioclástica (bioclastos superiores a 60%);

A classificação relacionada aos percentuais de cada fração granulométrica na
amostra considerou a seguinte classificação:


Classe modal bem expressivas > 60% da amostra.



Classe modal expressiva 40 a 60% da amostra.



Classe modal pouco expressiva 30 a 40% da amostra.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
520

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

5.1.2.2.3 Descrição dos sedimentos de praia
Foram levantados 12 perfis no litoral a norte e a sul da área de implantação do
EJA, suas localizações são apresentadas na Figura 5-36. No trecho entre P3 e
P4 não foram levantados perfis, pois é a área onde será construído o EJA.
Nos dias 08 e 10 de junho de 2009, foram feitas campanhas para coleta de
sedimentos ao longo dos perfis de praia, parte emersa. Em cada perfil foram
coletadas quatro amostras, localizadas no pós-praia, berma, face e calha,
totalizando 48 amostras. As amostras foram coletadas com amostrador de inox
(colher), acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificadas e
encaminhadas ao laboratório para análise granulométrica por peneiramento e
teores de carbonato. A Figura 5-37 apresenta os teores de carbonato de cálcio.
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Figura 5-36: Localização dos perfis de praia.
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Teores de Carbonato de Cálcio
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Figura 5-37: Teores de carbonato de cálcio nas amostras submersas.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Sub 16

Sub 15

Sub 13

Sub 12

Sub 11

Sub 10

Sub 9

Sub 8

Sub 7

Sub 6

Sub 5

Sub 4

Sub 3

Sub 2

Sub 1

0

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
523

Perfil 1
O perfil amostral 1, com localização detalhada apresentada na Figura 5-38,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (todas as amostras apresentaram percentual de areia superior
a 99,4% - Tabela 5-7). Considerando as texturas, os teores de carbonato e os
diâmetros médios observados, todas as amostras do perfil amostral são
classificadas como areias médias biolitoclásticas (Figura 5-37).

Figura 5-38: Localização detalhada do perfil 1.

A amostra do pós-praia apresenta-se bimodal, com classes modais expressivas
de areia média e areia fina (Tabela 5-7). A berma tem como classe modal bem
expressiva a areia média. A amostra da face praial apresenta-se bimodal, com
classes modais expressivas areia média e areia grossa. A amostra da calha
apresenta-se com uma classe modal bem expressiva areia média (Figura 5-39).
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Figura 5-39: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura
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Tabela 5-7: Perfil amostral 1 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,29

0,37

0,42

0,44

Média (mm)

0,3

0,37

0,42

0,42

Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

0,74
moderadamente
selecionada

0,63
0,48
moderadamente
bem selecionada
bem selecionada

0,81
moderadamente
selecionada

-0,13
assimétrica
grosseiros

-0,28
assimétrica
grosseiros

-0,06
simétrica

-0,31
muito assimétrica
grosseiros

48

48

59

64

O grau de seleção das amostras é, majoritariamente, moderado, apenas a
amostra de face apresenta-se bem selecionada. As amostras de pós-praia, berma
e calha apresentam-se com seleção moderada e a assimetria sugere uma
tendência a perder material fino.

Perfil 2
O perfil amostral 02, com localização detalhada apresentada na Figura 5-40,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-8). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas observados, todas as amostras do
perfil amostral são classificadas como areias médias biolitoclásticas (Figura 537).
A amostra do pós-praia apresentou areia média como classe modal bem
expressiva. As amostras de berma e face apresentaram areia média com classe
modal bem expressiva. A calha apresentou-se como amostra bimodal, com
classes modais expressivas areia média e areia fina (Figura 5-41).
Os parâmetros estatísticos indicam que todas as amostras apresentaram areias
médias como diâmetro médio, com bom grau de seleção. A amostra do pós-praia
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é classificada como muito bem selecionada, ou seja, sem grandes variações para
outras classes granulométricas (Tabela 5-8).

Figura 5-40: Localização detalhada do perfil 2.

As amostram apresentam características de depósito onde os forçantes
responsáveis pela seleção e transporte de sedimentos têm atuado sobre o perfil
amostral tempo o suficiente para dar essa característica às amostras,
entendendo-se

que

amostras

mal

selecionadas

indicam

transporte

(erosão/deposição) recente.
Tabela 5-8: Perfil amostral 2 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,31

0,37

0,42

0,27

Média (mm)

0,32

0,37

0,42

0,26

Desvio padrão (fi)
Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

0,34
muito bem
selecionada

0,45
0,45
0,48
bem selecionada bem selecionada bem selecionada

-0,01
simétrica

-0,13
simétrica

0,01
positiva

0,02
simétrica

45

64

53

53
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Figura 5-41: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura
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Perfil 3
O perfil amostral 3, com localização detalhada apresentada na Figura 5-42,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura em
amostras arenosas (Tabela 5-9). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras do perfil
amostral são classificadas como areias médias biolitoclásticas (Figura 5-37).

Figura 5-42: Localização detalhada do perfil 3.

A amostra do pós-praia apresentou a areia média como classe modal bem
expressiva. As amostras de berma e face apresentaram a areia média com classe
modal bem expressiva. A amostra da calha apresentou-se bimodal, com duas
classes modais expressivas, areia média e areia fina (Figura 5-43).
Os parâmetros estatísticos indicam que todas as amostras apresentaram areias
médias como diâmetro médio, com bom grau de seleção. Na zona emersa, as
amostras de berma e pós-praia são classificadas como bem selecionadas, assim
como a amostra submersa de calha, ou seja, sem grandes variações para outras
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classes granulométricas. Isso acaba por refletir na simetria da curva
granulométrica (Tabela 5-9)
A situação de amostras bem selecionadas (pós-praia, berma e calha) a
moderadamente bem selecionadas (face), sugerem que estes pontos amostrais
estão em estabilidade quanto a erosão e transporte de sedimentos.
Tabela 5-9: Perfil amostral 3 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,26

0,33

0,37

0,31

Média (mm)

0,31

0,33

0,37

0,26

Desvio padrão (fi)
Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

0,4
0,43
bem selecionada bem selecionada

0,56
0,41
moderadamente
bem selecionada
bem selecionada

-0,06
simétrica

0
simétrica

-0,05
simétrica

0,02
simétrica

52

43

45

55
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Figura 5-43: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura
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Perfil 4
O perfil amostral 4, com localização detalhada apresentada na Figura 5-44,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-10). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras do perfil
amostral são classificadas como areias médias biolitoclásticas (Figura 5-37).
A amostra do pós-praia apresentou areia fina como classe modal bem expressiva.
As amostras de berma e face apresentaram como classe modal bem expressiva a
areia média. A amostra de calha, com maior distribuição entre as classes
granulométricas, apresentou como classe modal bem expressiva a areia grossa,
com areia média e areia fina representando, cada uma das frações, cerca de 20%
da amostra (Figura 5-45).

Figura 5-44: Localização detalhada do perfil 4.
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Tabela 5-10: Perfil amostral 4 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,29

0,32

0,43

0,3

Média (mm)

0,29

0,32

0,43

0,3

0,48
bem selecionada

0,51
moderadamente
bem selecionada

0,77
moderadamente
selecionada

1,55
mal selecionada

-0,11
assimétrica
grosseiros

-0,04
simétrica

-0,04
simétrica

-0,56
muito assimétrica
grosseiros

44

53

46

44

Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

Não houve significativas variações na mediana e no diâmetro médio das amostras
do perfil amostral, exceção feita à amostra da face praial, de maior granulometria
média, indicativo que sugere ser este o ponto de maior atividade dos forçantes
dinâmicos atuantes (como o espraiamento de onda). As amostras de berma e
face apresentaram grau de seleção moderado. A feição calha apresentou amostra
mal selecionada, o que sugere atividade erosiva recente sobre este ponto
amostral. A amostra do pós-praia apresentou boa seleção e assimetria para
grosseiros, sugerindo uma seleção de finos para deposição (Tabela 5-10).
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Figura 5-45: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura
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Perfil 5
O perfil amostral 5, com localização detalhada apresentada na Figura 5-46,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-11). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras do perfil
amostral são classificadas como areias médias biolitoclásticas (Figura 5-37).

Figura 5-46: Localização detalhada do perfil 5.

O pós-praia apresentou amostra com classe modal bem expressiva de areia
média. A amostra de berma apresentou-se bimodal, com uma classe modal bem
expressiva de areia média, e uma classe modal expressiva de areia fina. A
amostra da face apresentou com classe modal bem expressiva a areia média. A
calha apresentou-se bimodal, com classes modais expressivas de areias médias
e grossas (Figura 5-47).
As amostras ao longo do perfil amostral apresentam-se bem a moderadamente
selecionadas (berma e face), passando a bem selecionadas no pós-praia. Na
calha, a assimetria sugere uma tendência a perda de material fino.
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Tabela 5-11: Perfil amostral 5 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,31

0,28

0,33

0,35

Média (mm)

0,31

0,28

0,33

0,35

0,56
moderadamente
selecionada

0,81
moderadamente
selecionada

Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

0,49
0,43
bem selecionada bem selecionada
-0,05
simétrica

-0,05
simétrica

-0,04
simétrica

-0,37
muito assimétrica
grosseiros

47

52

43

57
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Figura 5-47: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura
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Perfil 6
O perfil amostral 6, com localização detalhada apresentada na Figura 5-48,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-12). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras do perfil
amostral são classificadas como areias médias biolitoclásticas (Figura 5-37).

Figura 5-48: Localização detalhada do perfil 6.

A amostra do pós-praia apresenta-se com classe modal bem expressiva areia
média. A amostra de berma apresenta-se bimodal com uma classe modal
expressiva de areia média e uma classe modal pouco expressiva de areia grossa.
A amostra de face apresenta areia média como classe modal bem expressiva. A
amostra de calha apresenta melhor distribuição entre as classes granulométricas,
com uma classe modal pouco expressiva de areia grossa e concentrações em
areia muito grossa e areia média (Figura 5-49).
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Tabela 5-12: Perfil amostral 6 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,38

0,32

0,44

0,39

Média (mm)

0,38

0,32

0,45

0,34

0,55
moderadamente
bem selecionada

0,34
muito bem
selecionada

0,86
moderadamente
selecionada

1,06
mal selecionada

-0,04
simétrica

0,01
simétrica

-0,04
simétrica

-0,27
simétrica

55

53

46

50

Desvio padrão (fi)
Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

As amostras de pós-praia, berma e face apresentam-se simétricas e com seleção
muito bem a moderadamente selecionadas, sugerindo relativa estabilidade de
erosão/transporte de sedimentos. A amostra da calha apresenta má seleção.
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Figura 5-49: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.
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Perfil 7
O perfil amostral 7, com localização detalhada apresentada na Figura 5-50,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-13). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras do perfil
amostral são classificadas como areias médias biolitoclásticas, excetuando-se a
amostra da berma, compatível com areias grossas biolitoclásticas (Figura 5-37).
A amostra do pós-praia apresentou areia média como classe modal bem
expressiva. A amostra de berma apresenta-se bimodal, com a areia média como
classe modal bem expressiva e a areia fina como classe modal pouco expressiva.
A amostra da face apresenta areia média como classe modal expressiva. A
amostra de calha apresenta maior distribuição entre as classes granulométricas,
com a areia grossa como classe modal pouco expressiva e concentrações de
areia muito grossa e areia média (Figura 5-51).

Figura 5-50: Localização detalhada do perfil 7.
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Tabela 5-13: Perfil amostral 7 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,33

0,73

0,38

0,42

Média (mm)

0,33

0,67

0,4

0,46

0,66
moderadamente
bem selecionada

0,96
moderadamente
selecionada

0,6
moderadamente
bem selecionada

0,83
moderadamente
selecionada

-0,13
assimétrica
grosseiros

0,17
assimétrica finos

-0,24
assimétrica
grosseiros

0,1
simétrica

49

51

48

49

Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

A amostra do pós-praia apresenta seleção moderada a moderadamente bem
selecionada, com tendência de acumulação de areia grossa. A amostra da berma
apresenta seleção moderada com tendência a acumulação de finos, próprio de
sub-ambiente praial dinamizado por processos subaéreos, sugerindo assim que o
diâmetro médio, compatível com areia grossa, possa ser interpretado como
resultado de atividade de alta energia recente, mas pouco atuante. A face, de
seleção moderadamente bem selecionada, sob atuação de ondas apresenta
tendência à retirada de finos e concentração de material grosseiro. A amostra
submersa apresenta seleção moderada a moderadamente bem selecionada.
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Figura 5-51: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.
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Perfil 8
O perfil amostral 8, com localização detalhada apresentada na Figura 5-52,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-14). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras do perfil
amostral são classificadas como areias grossas biolitoclásticas, excetuando-se a
amostra da berma, classificada como areia média biolitoclásticas (Figura 5-37).

Figura 5-52: Localização detalhada do perfil 8.

A amostra do pós-praia apresentou como classe modal pouco expressiva de areia
média e concentrações de areia grossa e areia muito grossa. A amostra da berma
apresentou como classe modal bem expressiva a areia média. A amostra da face
apresentou-se bimodal com duas classes modais expressivas, de areias média e
grossa. A amostra de calha apresentou areia média como classe modal pouco
expressiva e concentrações de areia grossa e cascalho muito grosso, pouco
presente nas amostras dos demais perfis (Figura 5-53).
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Figura 5-53: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.
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Tabela 5-14: Perfil amostral 8 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,53

0,31

0,56

0,58

Média (mm)

0,53

0,3

0,56

0,58

Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

1,01
mal selecionada

0,52
0,66
moderadamente moderadamente
bem selecionada bem selecionada

1,17
mal selecionada

-0,14
assimétrica
grosseiros

0,04
simétrica

-0,17
assimétrica
grosseiros

0,14
assimétrica finos

48

53

46

49

A amostra do pós-praia apresentou má seleção com tendência a perda de
material fino. As outras feições emersas (berma e face) apresentaram seleção
moderada, sendo a face com tendência a perda de material fino. A maior
granulometria média nas feições de face e calha sugerem serem estas onde os
processos dinâmicos são de maior energia. A amostra da calha apresentou má
seleção, com tendência a acumulação de finos (Tabela 5-14).

Perfil 9
O perfil amostral 9, com localização detalhada apresentada na Figura 5-54,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-15). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, as amostras do perfil amostral
são classificadas como areias grossas biolitoclásticas na face, e areias médias
biolitoclásticas, no pós-praia, berma e calha (Figura 5-37).
As amostras apresentaram-se moderadamente bem selecionadas, exceção feita à
amostra de calha (mal selecionada). As amostras da berma e da calha
apresentam tendência à perda de material fino. (Figura 5-55)
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Figura 5-54: Localização detalhada do perfil 9.

Tabela 5-15: Perfil amostral 9 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,39

0,38

0,58

0,36

Média (mm)

0,4

0,4

0,58

0,42

Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

0,64
0,59
0,65
moderadamente moderadamente moderadamente
bem selecionada bem selecionada bem selecionada

1,12
mal selecionada

-0,05
simétrica

-0,23
assimétrica
grosseiros

-0,06
simétrica

-0,24
assimétrica
grosseiros

56

51

53

56
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Figura 5-55: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.
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Perfil 10
O perfil amostral 10, com localização detalhada apresentada na Figura 5-56,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-16). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras do perfil
amostral são classificadas como areias médias biolitoclásticas, excetuando-se as
amostras de pós-praia e calha, compatíveis com a classe areia fina biolitoclástica
(Figura 5-37).

Figura 5-56: Localização detalhada do perfil 10.

As amostras apresentaram-se moderadamente selecionadas, exceção feita à
amostra de calha (mal selecionada), indicando processos recentes, de erosão ou
deposição. A assimetria para grosso indica uma concentração do material em
classes de menor granulometria (Figura 5-57).
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Figura 5-57: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.
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Tabela 5-16: Perfil amostral 10 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,18

0,31

0,25

0,16

Média (mm)

0,27

0,32

0,29

0,29

0,77
moderadamente
selecionada

0,78
moderadamente
selecionada

0,83
moderadamente
selecionada

1,24
mal selecionada

-0,19
assimétrica
grosseiros

-0,14
assimétrica
grosseiros

-0,28
assimétrica
grosseiros

-0,62
Muito assimétrica
grosseiros

50

48

44

47

Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

Perfil 11
O perfil amostral 11, com localização detalhada apresentada na Figura 5-58,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-17). Considerando as texturas e os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, as amostras de pós-praia e calha
são classificadas como areias finas biolitoclásticas, a amostra da face é
classificada como areia média bioclástioca e a amostra da berma é classificada
como amostra média litoclástica (Figura 5-37).
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Figura 5-59: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.
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Figura 5-58: Localização detalhada do perfil 11.

Tabela 5-17: Perfil amostral 11 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

0,29

0,18

0,31

0,17

Média (mm)

0,29

0,26

0,31

0,2

1,17

0,41

Mal selecionada

bem selecionada

0,53

0,45
Desvio padrão (fi)

Assimetria (fi)

Teor de carbonato
(%)

bem selecionada

moderadamente
bem selecionada

0,01

0,04

simétrica

simétrica

42

36

-0,42
Muito assimétrica
grosseiros
64
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Figura 5-59: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
554

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

As amostras apresentaram boa seleção no pós-praia e na calha, seleção
moderadamente bem selecionada na berma e mal selecionada na face de praia.
As amostras de seleção boa a moderadamente boa apresentaram-se simétricas,
a amostra mal selecionada apresentou-se muito assimétrica para grosseiros.
(Figura 5-59)

Perfil 12
O perfil amostral 12, com localização detalhada apresentada na Figura 5-60,
apresentou todo o conjunto de amostras classificadas, quanto à textura, em
amostras arenosas (Tabela 5-18). Considerando as texturas, os teores de
carbonato, os diâmetros médios e as medianas, todas as amostras de pós-praia e
calha são classificadas como areias finas biolitoclásticas, a amostra da face é
classificada como areia média bioclástica e a amostra da areia média berma é
classificada como amostra litoclástica (Figura 5-37).

Figura 5-60: Localização detalhada do perfil 12.
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As amostras apresentaram boa seleção no pós-praia e na calha, seleção
moderadamente bem selecionada na berma e mal selecionada na face de praia.
As amostras de seleção boa a moderadamente boa apresentaram-se simétricas,
a amostra mal selecionada apresentou-se muito assimétrica para grosseiros.
(Figura 5-61 e Figura 5-62)

Figura 5-61: Histogramas da distribuição dos sedimentos por textura.
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Areia Muito Fina

Areia Fina

Areia Média

Areia Grossa

Areia Muito Grossa

Cascalho muito fino

70,0

PORCENTAGEM

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

Figura 5-62: Pontos Submersos.
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Tabela 5-18: Perfil amostral 12 – Parâmetros estatísticos.
Parâmetros
estatísticos

Pós-praia

Berma

Face

Calha

Mediana (mm)

1,65

1,45

1,15

1,85

Média (mm)

0,31

0,36

0,43

0,3

0,82
moderadamente
selecionada

0,57
moderadamente
bem selecionada

Desvio padrão (fi)
Assimetria (fi)
Teor de carbonato
(%)

0,67
0,65
moderadamente moderadamente
bem selecionada bem selecionada
-0,06
simétrica

0,06
simétrica

-0,32

0,03
simétrica

52

61

71

53

5.1.2.2.4 Análise dos sedimentos submersos
Segundo Albino (1999), “no setor correspondente aos tabuleiros da Formação
Barreiras [inclui-se aí o trecho em estudo] a plataforma continental interna
apresenta rugosidades devido à presença das couraças lateríticas ferruginosas da
Formação Barreiras. Estas feições encontram-se recobertas por construções
carbonáticas e por fragmentos e areias bioclásticas grossas e muito grossas, que
constituem a principal fonte de sedimentos para as praias adjacentes. Uma
segunda fonte, em menor proporção, é representada pelas areias litoclásticas
médias provenientes das descargas fluviais”.
Na deposição das areias praiais biolitoclásticas, a distribuição inicial é
influenciada pela proximidade da área fonte, uma vez que são raras as
deposições carbonáticas por precipitação inorgânica (SILVA et al. 2005).
Os bioclastos apresentam grande diversidade na composição, sendo três os
componentes principais: as algas coralinas, os moluscos e os briozoários
(ALBINO, 1999).
A partir da interpretação dos refletores sísmicos e dos dados de jet probe foi
gerado um mapa de isópacas (contornos de mesma espessura de sedimento),
apresentado na Figura 5-63 (ENGEVIX, 1107/00-IG-RT-001-B, 2009/03), que
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mostra áreas de maior espessura de sedimento (cerca de 1m de espessura)
localizadas somente na região a NE.
Os dados geofísicos integrados com as amostragens diretas do fundo marinho
evidenciaram a pequena espessura de sedimentos da região. A geologia da
região é condicionada fortemente pela ocorrência de afloramentos da Formação
Barreiras, principalmente por sedimentos laterizados que formam um substrato
rígido, formando irregularidades que propiciam o crescimento de algas calcárias e
corais.
A área de estudo é caracterizada pela presença de algas calcárias que crescem
sobre um substrato de laterita. Ao redor destes afloramentos encontramos areias
bioclásticas médias a grossas, com pequenas espessuras de sedimento.
Albino (1999) estudando praias do litoral centro norte do ES, inclui-se aí praias do
Município de Aracruz, reconheceu que as areias da praia de Potiri e Barra do
Sahy, associadas a presença de plataformas de abrasão da Formação Barreiras,
apresentaram areias predominantemente litobioclásticas médias a grossas com
graus de seleção moderados. As amostras coletadas na área de estudo (Figura
5-64) seguem esta tendência.
No dia 09 de julho de 2009, foi feita campanha para coleta de 15 amostras de
sedimentos na parte submersa dos perfis de praia. As localizações dos pontos de
coleta estão apresentadas na Figura 5-64.
As amostras foram coletadas com amostrador Rock-Island, de aço inox,
acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e encaminhadas ao
laboratório para análise granulométrica por peneiramento.
Quanto à granulometria, predominou entre as amostras areia média, com
tendência observada a partir dos perfis 07, 08 e 09 a apresentar também areias
grossas. Sugerindo uma maior atividade dos forçantes hidrodinâmicos atuantes
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no sistema praial, que reponde a essa energia atuante expondo um material mais
grosseiro.

7803600
ALGA CALCÁRIA

Espessura da camada
7803400

ALGA CALCÁRIA

sedimentar (m)

ALGA CALCÁRIA
AREIA GROSSA

LATERITA
LATERITA

LATERITA

LATERITA
ALGA CALCÁRIA

AREIA MÉDIA

ALGA CALCÁRIA COM AREIA FINA

7803200

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA
LATERITA
FINA

7803000

ARGILA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

7802800

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA COM AREIA GROSSA
ALGA CALCÁRIA

7802600

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

7802400

ALGA CALCÁRIA
AREIA FINA

LATERITA
LATERITA

ALGA CALCÁRIA

7802200

ALGA CALCÁRIA
AREIA MÉDIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

7802000

ALGA CALCÁRIA

7801800
387200

387400

387600

387800

388000

388200

388400

388600

388800

389000

Figura 5-63: Mapa de isópacas com os pontos de amostragem e descrição do material
coletado.
Fonte: ENGEVIX, 1107/00-IG-RT-001-B, 2009/03

As amostras submersas foram classificadas quanto à textura e composição como
amostras arenosas litoclásticas. Quanto à textura arenosa, as amostras
apresentaram tendência a concentrar areia média a grossa. 60% das amostras
apresentaram

média

e

mediana

em

fração

compatível

com

a

classe

granulométrica areia média, o restante das amostras foram compatíveis com areia
grossa (Tabela 5-19).
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O grau de seleção das amostras mostrou-se variado. 66% das amostras
apresentaram seleção moderada/moderadamente bem selecionada, 20% das
amostras eram mal selecionadas.
A ausência de amostras bem selecionadas com concentração de finos e o volume
de amostras com sedimentos grossos e médios sugerem serem estes pontos
amostrais situados em área sob atuação de forçantes hidrodinâmicos inerentes ao
ambiente marinho raso (ondas e correntes).
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Figura 5-64: Localização dos pontos de coleta de sedimentos submersos.
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Tabela 5-19: Classificação das amostras de sedimento.
Ponto
amostral
Sub 1

Sub 2

Sub 3
Sub 4
Sub 5
Sub 6
Sub 7

Sub 8

Sub 9

Classe modal
Bimodal, com classes
modais
expressivas,
areias grossa e média
Classe modal expressiva
areia grossa e classe
modal pouco expressiva
areia média
Bimodal, com classes
modais
expressivas,
areias grossa e média
Bimodal, com classes
modais
expressivas,
areias média e grossa
Classes modais pouco
expressivas em cascalho
e areias. média e fina
Bimodal, com classes
modais
expressivas,
areias média e grossa
Classes modais com
puçá
expressão
em
cascalho e areia média
Classe
modal
bem
expresiva areia média e
classe modal expressiva
areia grossa
Bimodal, com classes
modais
expressivas,
areias grossa e média

Desvio
padrão
(fi)

Média
(mm)

Mediana
(mm)

Assimetria
(fi)

0,77

0,61

0,75

0,70

0,90

-0,22

moderadamente
selecionada

assimétrica
grosseiros

0,59

0,57

moderadamente
bem selecionada

0,49

0,47

0,67

-0,22

moderadamente
bem selecionada

assimétrica
grosseiros

0,86

3,00

0,78

1,87

moderadamente
selecionada

muito assimétrica
finos

0,49

0,47

0,67

-0,22

moderadamente
bem selecionada

assimétrica
grosseiros

1,19

1,52

0,60

1,62

moderadamente
bem selecionada

muito assimétrica
finos

0,47

0,44

0,57

0,55

-0,38

1,13
mal selecionada

muito assimétrica
grosseiros

0,58

36,8
Areia litoclástica

25,1
Areia litoclástica

000

19,6

simétrica

Areia litoclástica

19,5
Areia litoclástica

14,5
Areia litoclástica

12,5
Areia litoclástica

26,3
Areia litoclástica

0,42

0,14

24,2

bem selecionada

assimétrica finos

Areia litoclástica

-0,11

42,2
Areia
biolitoclástica

0,46
bem selecionada

assimétrica
grosseiros
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Tabela 5-20: Classificação das amostras de sedimento. (continuação)
Desvio
Ponto
Média
Mediana
Classe modal
padrão
amostral
(mm)
(mm)
(fi)
Sub 10
Sub 11
Sub 12
Sub 13

Bimodal, com classes
modais expressivas,
areias média e grossa
Bimodal, com classes
modais expressivas,
areias média e fina
Bimodal, com classes
modais expressivas,
areias média e grossa
Bimodal, com classes
modais expressivas,
areias média e fina

Assimetria
(fi)

0,82

-0,10

24,6
Areia litoclástica

0,47

moderadamente
selecionada

0,27

0,27

0,63

-0,14

moderadamente
bem selecionada

assimétrica
grosseiros

0,56

0,48

0,31

0,3

0,67

-0,17

Moderadamente
bem selecionada

assimétrica
grosseiros

moderadamente
selecionada

Classe modal bem
expressiva areia grossa

1,14

1,26

Sub 16

Classe modal bem
expressiva areia média

1,23

2,21

35,9
Areia litoclástica

-0,29

1,12
mal selecionada

assimétrica
grosseiros

0,98

26,1
Areia litoclástica

32,1
Areia litoclástica

0,06

17,5

simétrica

Areia litoclástica

0,45

-0,03

28,5

bem selecionada

simétrica

Areia litoclástica
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5.1.2.2.5 Aspectos morfodinâmicos
Os dados topográficos dos perfis transversais, as informações do padrão de
ondas incidentes e as características dos sedimentos de uma praia caracterizam
o estado morfodinâmico de uma praia, identificando as porções do perfil de maior
estabilidade morfológica ou de maior susceptibilidade à mobilização; permitindo
conhecer, dessa forma, as interações morfo-sedimentares entre os prismas,
emerso e submerso, do perfil praial.
No entanto, Muehe (1998), Short & Hesp (1982), Carter & Woodroffe (1994) e
Silva et al. (2004) salientam que tal caracterização morfodinâmica, incluindo
padrões de transporte de sedimentos, são mais fielmente descritos a partir de um
monitoramento periódico da praia.
Segundo Silva et al. (2004), a realização de perfis topográficos praiais sazonais e
também em diferentes condições de mar é fundamental para o reconhecimento
da dinâmica de transporte sedimentar em uma determinada região costeira.

5.1.2.2.5.1

Litoral do Espírito Santo

A tendência morfodinâmica da linha de costa do Espírito Santo foi estudada por
Albino et al. (2006), sendo identificado processos de retrogradação em geral,
exceto nas regiões próximas às desembocaduras de rios, com grande aporte de
sedimentos terrígenos, que favorecem a progradação da linha de costa, a médio e
longo prazo, com oscilações sazonais de curto prazo, devidas às adaptações
morfológicas de cunho meteo-oceanográfico.
Entretanto, o pequeno aporte terrígeno, devido à ausência de rios expressivos, e
a vulnerabilidade erosiva do aporte marinho, configuram uma tendência erosiva
para o Setor 3 onde está inserida a área de estudo (ALBINO et al., 2006).
Segundo estes autores, a vulnerabilidade à fragmentação dos sedimentos
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carbonáticos e a completa eliminação do material carbonático marinho, principal
componente das praias neste Setor, contribuem para o pouco desenvolvimento
das planícies costeiras e manutenção das falésias vivas, apesar da presença das
concreções lateríticas sub-horizontais que formam os terraços de abrasão
marinha na antepraia e funcionam como obstáculos dissipadores das ondas e
armadilhas para reter sedimentos.
Tal tendência erosiva é reconhecida na evolução da geologia do litoral desde o
Quaternário inferior, não sendo, portanto, uma tendência atual que possa ser
atribuída às variações recentes do nível relativo do mar, afirma Martin et al.
(1997). No entanto, a intensa ocupação humana, realizada sem o conhecimento
dos processos costeiros e visando somente o melhor aproveitamento turístico
e/ou industrial do litoral, vem acelerando ou revertendo esta tendência
morfodinâmica natural apresentada pelas praias (ALBINO et al., 2006).
A área de estudo situada entre a Barra do Sahy e a Barra do Riacho
apresentando no trecho norte do litoral, falésia em rocha sedimentar da Formação
Barreira com substrato sub-horizontal recoberto por concreções lateríticas na
zona submersa adjacente à praia; e no trecho sul, planície de crista de praia
estreita, limitada por falésias da Formação Barreiras, com praias precedidas por
cordão litorâneo largo e estado morfodinâmico praial refletivo a intermediário, com
grau de exposição exposto e semi-exposto (E/SE) às condições de ondas e
ventos (Albino et al., 2006).
Esta tendência erosiva verifica-se em função do pequeno aporte fluvial e à
vulnerabilidade abrasiva dos aportes marinhos, sendo intensificada nas praias em
que a distribuição das couraças lateríticas da Formação Barreiras são esparsas e
não contribuem significativamente na dissipação das ondas incidentes.
A Figura 5-65 apresenta conjunto de árvores (abricozeiro e castanheiras) situado
no extremo sul da área do EJA, onde se observa a exposição de seus sistemas
radiculares, o que é um indicativo que a praia encontra-se em processo de
erosão. A Figura 5-66 apresenta trecho de praia na área do EJA onde se observa
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que a duna, coberta por vegetação de restinga, encontra-se escarpada e em
processo de erosão, com a exposição de camadas inferiores de sedimentos.

Figura 5-65: Exposição dos sistemas radiculares das árvores situadas no
extremo sul da área do EJA.

Figura 5-66: Duna escarpada e em processo de erosão no trecho de praia
do EJA, apresentando cobertura vegetal de restinga.
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Descrição dos perfis topográficos da praia

As terminologias adotadas na descrição das feições morfológicas do sistema
praial foram baseadas em (MUEHE, 1994 apud SILVA et al., 2004; MUEHE, 1998
e MUEHE et al., 2001), que divide o sistema praial em pós-praia e antepraia. A
primeira é composta pela berma (de tempestade e de tempo bom) e pela face
praial. A segunda integra as antepraias superior, média e inferior.
As coordenadas iniciais dos perfis topográficos estão na Tabela 5-21. Os perfis
estão dispostos de 1 a 12 no sentido Norte-Sul.
Tabela 5-21: Coordenadas do início dos
perfis (UTM).
Perfil
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Perfil 5
Perfil 6
Perfil 7
Perfil 8
Perfil 9
Perfil 10
Perfil 11
Perfil 12

E
388652,6
388498,9
388253,9
386613,5
386436,5
386300,2
386180,9
386150,1
385945,3
385924,0
385592,7
385071,6

N
7804523,9
7804242,4
7803932,1
7801921,0
7801608,2
7801255,9
7801043,7
7800844,4
7800427,5
7800192,8
7799722,3
7798741,6

A descrição dos perfis topográficos foi feita a partir de uma única campanha,
realizada em no período de 01 a 07 de junho de 2009.
As cotas dos perfis foram referenciadas ao Nível de Redução local (DHN),
tomando como base o RN4 localizado no Terminal de Barra do Riacho. Assim, em
todas as figuras a cota zero representa este NR. Os dados foram obtidos no
Datum vertical WGS84. Os levantamentos tiveram como pontos de partida os
marcos M0 e M1(UMISAN).
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Para gerar os perfis de praia foi necessário implantar uma linha de marcos ao
longo das enseadas, Figura 5-67. Os marcos, feitos de madeira, foram instalados
dois a dois, perpendicularmente à linha de praia. Isto se fez necessário para servir
de base para medidas topográficas, devido às grandes distâncias entre os perfis,
que impediu a intervisibilidade entre os mesmos. Após a implantação dos marcos,
procedeu-se ao transporte de coordenadas UTM, partindo de marcos dentro da
área da JURONG. As referências de nível haviam sido transportadas
anteriormente dos marcos da PMA (Prefeitura Municipal de Aracruz) para os
citados marcos de partida na área da JURONG.
Os dados foram coletados com uso dos seguintes equipamentos: 1 Estação total
TC – 800 Leica, com precisão nominal angular de 03 segundos; 2 prismas de
reflexão total com bastões de 4,00m; 1 tripé de madeira marca Desetec; trenas de
aço marca 3M com 3 e 15m. Figura 5-68.

Figura 5-67: Linha de marcos de apoio ao levantamento dos perfis.

Em cada perfil, foram identificadas formas associadas aos perfis típicos de praias
arenosas, sendo inferidos a partir da topografia a zona de arrebentação das
ondas e o estágio morfodinâmico praial.
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Figura 5-68: Equipamentos utilizados nas campanhas de levantamento de perfis.

Na parte emersa dos perfis foram identificados e caracterizados o cordão
litorâneo, a berma e a face praial. Na zona submersa, a presença de terraço de
abrasão, bancos e calhas puderam, quando possível, sugerir o tamanho da zona
de surfe.
Os doze perfis topográficos apresentam comprimentos diferentes, variando de 48
m no perfil 11 a 183 m no perfil 2.
Os perfis ao longo da praia apresentaram cordão arenoso com altura
relativamente baixa a moderada, de média de 3,81 m, alcançando maior
desenvolvimento no perfil 4 que apresentou altura máxima de 4,78 m e menor
altura no perfil 10, 3,25 m. O desenvolvimento do cordão apresentou-se bastante
variável ao longo da praia, sua largura variou de 8 m no perfil 2 a 29 m no perfil 8,
como mostra a Figura 5-69 e a Tabela 5-22.
A descrição acima da praia corrobora com a classificação do litoral proposta por
Albino et al. (2006), onde caracterizam a praia com cordão litorâneo largo no
prisma emerso. No entanto, esta feição morfológica apresentou desenvolvimento
bastante variável, por vezes, estreito, identificando desta forma, trecho da praia
com menor acúmulo de sedimentos e outros mais encorpados.
Apesar de alguns trechos apresentarem cordão arenoso relativamente largo, este
litoral apresenta, segundo a revisão bibliográfica da área, baixo estoque de
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sedimentos, indicando, conseqüentemente, pouca disponibilidade de sedimento
para o sistema praia-antepraia, principalmente nos trechos precedidos por
substrato sub-horizontal recoberto por concreções lateríticas na antepraia.

Perfil 1
Perfil 2

Cota (m )

PERFIS DE 1 A 12 - JURONG
5
4
3
2
1
0
-1
-2

Perfil 3
Perfil 4
Perfil 5
Perfil 6
Perfil 7
Perfil 8
Perfil 9
Perfil 10
Perfil 11
Perfil 12

NM
NR

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Distância (m)

Figura 5-69: Perfis topográficos de fevereiro de 2009 – JURONG.

Tabela 5-22: Parâmetros morfométricos do cordão arenoso.
Perfil

Altura do cordão (m)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Média

3,52
3,57
3,33
4,78
3,85
3,71
3,76
4,03
4,06
3,25
3,63
4,20
3,81

Largura aprox. do cordão
(m)
17
8
10
20
14
20
19
29
14
11
12
17
15,9

Conforme o desenvolvimento do cordão arenoso, foram identificados, como
apresenta a Figura 5-70, três grupos de perfis:
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Perfis 2, 3, 10 e 11: menor desenvolvimento do cordão tanto em altura



quanto em largura e com perfil mais recuado. Largura média de 10,25 m e
altura máxima média de 3,44 m,
Perfis 1, 5, 6, 7, 9 e 12: desenvolvimento mediano, com largura média de



16,83 m e altura máxima média 3,85 m do cordão arenoso,
Perfis 4 e 8: cordão bem mais largo, com média de 24,5 m de comprimento



e com maior altura, de média 4,40 m.

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Perfil 5
Perfil 6

PERFIS - FEVEREIRO DE 2009 - JURONG
5
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4

Perfil 7
Perfil 8
Perfil 9
Perfil 10
Perfil 11
Perfil 12
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0
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Figura 5-70: Comparação do prisma emerso dos perfis topográficos - Fevereiro de
2009.

Embora os perfis apresentassem estoques de sedimento no cordão arenoso
bastante diferenciados ao longo da praia, sua extensão horizontal característica
foi de 40 m.
Nota-se também que os perfis com cordão mais baixo e mais estreito
apresentaram declividades menores da face da praia. Entretanto, as declividades
das feições berma e face praial apresentaram-se relativamente elevadas variando
de 4,57° no perfil 10 a 10,75° no perfil 4 (Tabela 5-23).
É válido lembrar que os perfis 1, 2, 3, 6 e 8, que apresentaram antepraia com
topografia plana na forma de terraço, foram os que tiveram maior prolongamento
do perfil em direção ao mar, com comprimentos variando de 108,91 m no perfil 8
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a 183,43 no perfil 2, enquanto no restante dos perfis esta extensão foi cerca de 58
m.
Tabela 5-23: Declividade da praia
(berma e face praial).
Perfil
Perfil 1

Declividade (graus)
7,96

Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Perfil 5
Perfil 6
Perfil 7
Perfil 8
Perfil 9
Perfil 10
Perfil 11

6,27
7,96
10,75
6,84
6,27
6,84
7,4
7,4
4,57
5,71

Perfil 12

6,84

Os perfis que tiveram o traçado topográfico mais prolongado na zona submersa
apresentam feições morfológicas do tipo terraço de abrasão, sugerindo ser um
substrato sub-horizontal recoberto por concreções lateríticas da Formação
Barreiras, segundo a classificação de Albino et al. (2006). Isso fica mais evidente
quando se observa a presença destas feições na imagem de satélite da área,
facilitada pelas águas claras (Figura 5-36). Considerando-se também o resultado
do mapa de isópacas (Figura 5-63), que apresenta pequena cobertura de
sedimentos na região submersa defronte à área do EJA.
Os terraços de abrasão são superfícies desgastadas pelas ondas do mar.
Segundo estes autores, essa superfície é ampliada à medida que a falésia recua,
corroborando com a geomorfologia da área que indica presença de falésia em
rocha sedimentar.
Já os poucos bancos e calhas situados entre o terraço e a face da praia parecem
ser formados por sedimentos que de certa forma estão confinados no sistema
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praial ou com pouca mobilidade de transporte para além do terraço em direção ao
mar.
Tais características morfológicas permitem sugerir uma praia com estado
morfodinâmico refletivo podendo apresentar aspectos de estados intermediários,
corroborando com a classificação de Albino et al. (2006).
Aspectos morfológicos de praia refletiva identificados na praia em estudo:


Elevado gradiente de praia.



Zona de surfe pequena ou praticamente ausente.



Berma da praia elevada.



Estoque de areia na zona submarina aparentemente baixo, sendo
desconsiderado o substrato sub-horizontal recoberto por concreções
lateríticas.

Aspectos morfológicos de praias intermediárias identificados na praia em estudo:


Presença de megacúspides ou bancos dispostos transversalmente à praia;



Presença de terraços na antepraia com feições parcialmente emersas na
maré baixa, sugerindo dissipação das ondas sobre os mesmos;



Declividade da antepraia variando de plana a moderada;



Presença em alguns perfis de banco e/ou calha;



Tendência de variações entre os estado morfodinâmicos em função da
maré.

Perfil 1
O levantamento deste perfil iniciou às 16h de 03/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,23m. Dez observações indicaram um
período médio de 15,5 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 134°. A
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linha de costa neste local está alinhada a 39°. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a preamar ocorreu às 12:09 h com 1,2m e a baixarmar às 18:30 h com 0,3m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.
As características do perfil 1 são apresentadas na Figura 5-71. Sua concavidade
é voltada para o céu na feição da face praial. Na zona submersa, registrou um
amplo terraço de aproximadamente 70 m, parcialmente exposto na maré baixa
(referência NR). Entre o terraço e a face nota-se uma calha de cerca de 0,5 m de
profundidade (referência NR).
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Figura 5-71: Perfil topográfico 1 de fevereiro de 2009 – JURONG.

Segundo os aspectos geológicos e geomorfológicos da área, esta morfologia
sugere um terraço formado por concreções lateríticas. Sobre o mesmo se daria a
arrebentação das ondas, principalmente em situação de maré baixa, dando a
praia um aspecto dissipativo em função do terraço de abrasão. No entanto, o
perfil emerso demonstra uma praia com estado morfodinâmico refletivo a
intermediário, sobretudo em situação de maré alta e de ondas baixas.
Neste caso a zona de arrebentação das ondas se dá sobre a face da praia ou
muito próximo a ela, definindo desta forma, uma zona de surfe inexistente ou
muito estreita.
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Perfil 2
O levantamento deste perfil iniciou às 6:00h de 04/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,24m. Dez observações indicaram um
período médio de 13,2 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 101°. A
linha de costa neste local está alinhada a 22°. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a preamar ocorreu às 00:38 h com 1,2m e a baixarmar às 06:49 h com 0,3m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.
A Figura 5-72 apresenta as características do perfil 2, que apresentou o menor
desenvolvimento do cordão arenoso, com largura de 8 m, e também pouco
incremento de todo o perfil emerso, com berma muito pouco definida.
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Figura 5-72: Perfil topográfico 2 de fevereiro de 2009 – JURONG.

Na zona submersa, representada apenas pela antepraia superior, nota-se a
presença de feições como terraço, banco e calha. Como se trata de uma área
com presença de substrato sub-horizontal da Formação Barreiras na antepraia,
sugere-se um terraço formado por concreções lateríticas. Contudo, nota-se
também que esta feição apresenta morfologia de banco arenoso. Já o banco e a
calha situados entre o terraço e a face da praia parecem ser formados por
sedimentos.
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A baixa declividade da antepraia superior sugere que as ondas arrebentem no
terraço/banco em situação de maré baixa e dissipem sua energia sobre o mesmo.
Já em situação de maré alta, a arrebentação provavelmente ocorrerá junto à face,
sugerindo neste caso uma praia com estado morfodinâmico refletivo a
intermediário.

Perfil 3
O levantamento deste perfil iniciou às 8h de 04/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,28m. Dez observações indicaram um
período médio de 10,1 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 141°. A
linha de costa neste local está alinhada a 44°. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a baixar-mar ocorreu às 06:49 h com 0,3m e a
preamar às 13:00 h com 1,2m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.
Este foi o perfil mais recuado ao longo da praia, apresentando pouca largura do
cordão arenoso, cerca de 10 m. Suas dimensões são mostradas na Figura 5-73.
A morfologia da zona submersa, representada apenas por parte da antepraia
superior, mostra uma topografia praticamente plana por onde se dá a dissipação
das ondas em situação de maré baixa, deixando o terraço praticamente emerso,
sugerindo desta forma, um estado morfodinâmico dissipativo. Em situação de
maré alta, dependendo da altura da onda, a praia poderá assumir características
refletivas, eliminando assim, a zona de surfe. Neste perfil não foram registradas
feições como banco e calha.
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Figura 5-73: Perfil topográfico 3 de fevereiro de 2009 – JURONG.

Perfil 4
O levantamento deste perfil iniciou às 10h de 05/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,51m. Dez observações indicaram um
período médio de 7,1 segundos. Durante este levantamento, o azimute da direção
de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 112º . A linha de
costa neste local está alinhada a 36º. Segundo a Tábua de Marés do Terminal de
Barra do Riacho, a baixar-mar ocorreu às 07:28 h com 0,2m e a preamar às 13:43
h com 1,3m, correspondendo a uma altura maré de 1,1 m.
Com extensão de 57,9 m e profundidade de 1 m, este perfil, já na zona de
transição entre a face e a antepraia superior, apresenta declividade bem mais
acentuada, alcançando um valor de 10,75° no prisma emerso, Figura 5-74.
É o segundo perfil mais desenvolvido em termos de largura e altura do cordão
arenoso e de estoque de sedimento no perfil emerso. Este perfil alcançou 4,78 m
de altura e aproximadamente 20 m de largura do cordão arenoso.
A pequena extensão do Perfil não permite avaliar a antepraia, mas pela
declividade e pelo estoque de sedimento emerso, a morfologia do perfil sugere
ausência de sistema banco e calha junto à face, caracterizando uma praia com
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estado morfodinâmico mais próximo do refletivo, com zona de surfe estreita ou
inexistente.
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Figura 5-74: Perfil topográfico 4 de fevereiro de 2009 – JURONG.

Perfil 5
O levantamento deste perfil iniciou às 8:40h de 05/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,51m. Dez observações indicaram um
período médio de 10,1 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 131º. A
linha de costa neste local está alinhada a 32º. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a baixar-mar ocorreu às 07:28 h com 0,2m e a
preamar às 13:43 h com 1,3m, correspondendo a uma altura maré de 1,1 m.
Apesar da pouca extensão deste perfil, Figura 5-75, sua morfologia, declividade e
a pequena profundidade na antepraia superior (1,39 m) já nos primeiros 20 m do
prisma submerso, sugerem ausência de sistema banco e calha junto à face,
indicando uma praia com estado morfodinâmico mais próximo do refletivo com
zona de surfe estreita ou inexistente até mesmo na maré baixa.
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Figura 5-75: Perfil topográfico 5de fevereiro de 2009 – JURONG.

O perfil 5 mostrou desenvolvimento mediano com relação ao volume de
sedimento, no prima emerso, o qual apresentou largura de aproximadamente 14
m do cordão arenoso.

Perfil 6
O levantamento deste perfil iniciou às 8:00h de 05/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,6m. Dez observações indicaram um
período médio de 11,8 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 123º. A
linha de costa neste local está alinhada a 26º. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a baixar-mar ocorreu às 07:28 h com 0,2m e a
preamar às 13:43 h com 1,3m, correspondendo a uma altura maré de 1,1 m.
O traçado do perfil mostra estoque de sedimentos significativo no prisma emerso,
com cordão arenoso alcançando largura de aproximadamente 20 m. Identifica-se,
no prisma emerso, uma berma bem definida e face com declividade mais baixa
(Figura 5-76).
A zona submersa do perfil até a distância de 130 m apresenta uma espécie de
terraço que fica parcialmente exposto na maré baixa. Em direção ao largo, o
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terraço termina na forma de calha, a qual marca também o limite de um banco ou
outra feição formada por concreções lateríticas da Formação Barreiras.
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Figura 5-76: Perfil topográfico 6 de fevereiro de 2009 – JURONG.

A morfologia da zona submersa, representada apenas por parte da antepraia
superior, mostra uma topografia praticamente plana por onde se dá a dissipação
das ondas em situação de maré baixa. Em situação de maré alta, dependendo da
altura da onda, a praia poderá assumir características refletivas, reduzindo ou até
mesmo eliminando a zona de surfe.

Perfil 7
O levantamento deste perfil iniciou às 7:00h de 05/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,56m. Dez observações indicaram um
período médio de 10,3 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 146º. A
linha de costa neste local está alinhada a 51º. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a baixar-mar ocorreu às 07:28 h com 0,2m e a
preamar às 13:43 h com 1,3m, correspondendo a uma altura maré de 1,1 m.
O perfil 7 é bem desenvolvido no prisma emerso, com largura aproximada do
cordão 19 m e frente do perfil bastante pronunciada (Figura 5-77).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
581

Apesar da pequena extensão do perfil, sua morfologia, declividade e profundidade
do prisma submerso, alcançando cota de -1,65 m nos primeiros 30 m do
antepraia, sugerem ausência de sistema banco e calha junto à face, e
consequentemente uma praia com estado morfodinâmico refletivo com zona de
surfe estreita ou inexistente até mesmo na maré baixa.
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Figura 5-77: Perfil topográfico 7 de fevereiro de 2009 – JURONG.

Perfil 8
O levantamento deste perfil iniciou às 16:30h de 04/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,65m. Dez observações indicaram um
período médio de 13,9 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 119º. A
linha de costa neste local está alinhada a 06º. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a preamar ocorreu às 13:00 h com 1,2m e a baixarmar às 19:11 h com 0,3m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.
O perfil 8 foi o mais desenvolvido no conjunto largura e altura do cordão arenoso
e estoque de sedimento no perfil emerso. Este perfil alcançou aproximadamente
29 m de largura do cordão arenoso e 54 m de extensão do perfil emerso na maré
baixa (Figura 5-78).
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Figura 5-78: Perfil topográfico 8 de fevereiro de 2009 – JURONG.

A morfologia do perfil e a declividade alta das feições berma e face (7,4°)
apresentam certa continuidade no prisma submerso, onde nos primeiros 8 m da
zona submersa a profundidade alcançou cota aproximada de -0,80 m. Mas, em
direção ao largo, a antepraia assume uma topografia praticamente plana.
Tais características sugerem uma praia com estreita ou ausência de zona de
surfe tanto em situações de maré baixa e alta, em condições de ondas baixas e
moderadas, uma vez que a arrebentação das ondas provavelmente se dá próximo
à face da praia, indicando uma praia com característica refletiva. Não foram
registradas feições como banco nem calha neste perfil.

Perfil 9
O levantamento deste perfil iniciou às 16:00h de 04/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,78m. Dez observações indicaram um
período médio de 13,7 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 106º. A
linha de costa neste local está alinhada a 21º. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a preamar ocorreu às 13:00 h com 1,2m e a baixarmar às 19:11 h com 0,3m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
583

O perfil 9 apresentou desenvolvimento mediano do prisma emerso, com cordão
de largura aproximada de 14 m; frente do perfil com concavidade voltada para o
céu e face com topografia suave (Figura 5-79). No entanto, a zona submersa,
mesmo muito pouco representada no perfil, ganhou profundidade, cerca de 0,70
m logo na transição da face para a antepraia, porém, com uma tendência
morfológica de aspecto plano em direção ao largo.
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Figura 5-79: Perfil topográfico 9 de fevereiro de 2009 – JURONG.

Em função da pouca representatividade do prisma submerso, sugere-se mais
seguramente ao perfil 9 um estado morfodinâmico com características refletivas
e/ou intermediárias dependendo da maré e da altura das ondas, como observado
nos outros perfis ao longo da praia.

Perfil 10
O levantamento deste perfil iniciou às 15:00h de 04/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,70m. Dez observações indicaram um
período médio de 10,5 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 354º. A
linha de costa neste local está alinhada a 86º. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a preamar ocorreu às 13:00 h com 1,2m e a baixarmar às 19:11 h com 0,3m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.
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Seu cordão arenoso foi o mais baixo, mantendo uma largura bem próxima da
média dos perfis que apresentaram menor desenvolvimento (perfis 2, 3, 10 e 11),
ou seja, cerca de 10 m. O restante do prisma emerso apresentou formas mais
recuadas e concavidade voltada para o céu, apesar disto as feições berma e face
juntas apresentaram a declividade mais suave ao longo da praia, cerca de 4,57°
(Figura 5-80).
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Figura 5-80: Perfil topográfico 10 de fevereiro de 2009 – JURONG.

O prisma submerso, muito pouco representado no perfil, não demonstrou sinais
de feições como banco e calha, pelo menos próximo à face da praia, o que
sugere uma tendência de ganho de profundidade. As feições sugerem uma praia
com estado refletivo a intermediário, conforme caracterizado na revisão
bibliográfica.

Perfil 11
O levantamento deste perfil iniciou às 14:00h de 04/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,68m. Dez observações indicaram um
período médio de 11 segundos. Durante este levantamento, o azimute da direção
de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 128º. A linha de
costa neste local está alinhada a 23º. Segundo a Tábua de Marés do Terminal de
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Barra do Riacho, a preamar ocorreu às 13:00 h com 1,2m e a baixar-mar às 19:11
h com 0,3m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.
Este foi um dos perfis mais recuados e de menor desenvolvimento do cordão
arenoso, alcançando cerca de 12 m de largura (Figura 5-81). A declividade das
feições berma e face mostrou-se também mais suave, cerca de 5,71°, garantindo
uma face praial mais ampla.
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Figura 5-81: Perfil topográfico 11 de fevereiro de 2009 – JURONG.

Perfil 12
O levantamento deste perfil iniciou às 13:30h de 04/06/09. Após seis observações
visuais obteve-se altura média de onda de 0,73m. Dez observações indicaram um
período médio de 11,8 segundos. Durante este levantamento, o azimute da
direção de propagação das ondas, com arrebentação progressiva, era de 133º. A
linha de costa neste local está alinhada a 24º. Segundo a Tábua de Marés do
Terminal de Barra do Riacho, a preamar ocorreu às 13:00 h com 1,2m e a baixarmar às 19:11 h com 0,3m, correspondendo a uma altura maré de 0,9 m.
As características do perfil 12 são mostradas na Figura 5-82. Em seu prisma
emerso apresenta uma berma bem definida, provavelmente berma de
tempestade. A descrição da morfologia e do aspecto morfodinâmico da antepraia
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ficam limitados apenas aos poucos metros que o perfil topográfico avança na
zona submersa.
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Figura 5-82: Perfil topográfico 12 de fevereiro de 2009 – JURONG.

5.1.2.2.6 Síntese do diagnóstico físico do litoral
Conforme a classificação de Silveira (1964), a praia situada entre a Barra do Sahy
e o Porto de Barra do Riacho, Aracruz –ES está inserida no segmento
Embaiamento de Tubarão pertencente ao litoral Oriental brasileiro. Este segmento
apresenta plataforma continental interna estreita recoberta por areia terrígena,
cascalho e sedimentos carbonáticos (KOWSMANN & COSTA, 1979 apud
MUEHE, 1998; MELO et al., 1975 apud ALBINO et al., 2006; ALBINO, 1999), cuja
fixação e produção são sustentadas pelos terraços de abrasão da Formação
Barreiras (ALBINO, 1999).
De acordo Martin et al. (1996), o litoral estudado é caracterizado pelo fraco
desenvolvimento dos depósitos quaternários ao sopé das falésias da Formação
Barreiras. Observam-se, ainda, locais com falésias vivas, planícies costeiras
estreitas, costa recortada e canga ou couraça laterítica ao longo do litoral.
Segundo ALBINO et al., (2006), as praias deste litoral encontram-se em
retrogradação devido ao pequeno aporte fluvial e à vulnerabilidade abrasiva das
areias carbonáticas. Contudo, tal tendência erosiva não está atribuída às
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variações recentes do nível relativo do mar, pois se trata de uma evolução
geológica do litoral desde o Quaternário inferior (Martin et al., 1997). No entanto, a
intensa ocupação humana, realizada sem o conhecimento dos processos
costeiros vem acelerando a tendência morfodinâmica natural apresentada pelas
praias (ALBINO et al., 2006).
Segundo Albino (1999), a plataforma continental interna do trecho em estudo
apresenta rugosidades devido à presença das couraças lateríticas ferruginosas da
Formação Barreiras. Estas feições encontram-se recobertas por construções
carbonáticas e por fragmentos e areias bioclásticas grossas e muito grossas, que
constituem a principal fonte de sedimentos para as praias adjacentes. Uma
segunda fonte é representada pelas areias litoclásticas médias provenientes das
descargas fluviais. As praias desta região apresentaram predominantemente
areias litobioclásticas médias a grossas, com graus de seleção moderados e
areias biolitoclásticas médias a finas.
Quanto à granulometria predominou entre as amostras areias médias, com
tendência observada a partir dos perfis 7, 8 e 9 a apresentar também areias
grossas, não excluindo a fração de areias finas. Sugerindo uma maior atividade
dos forçantes hidrodinâmcios atuantes no sistema praial, que responde a essa
energia atuante expondo material mais grosseiro.
Os perfis apresentaram cordão arenoso com altura relativamente baixa a
moderada, de média 3,81 m, alcançando maior desenvolvimento no perfil 4, o
qual apresentou altura máxima de 4,78 m e menor altura no perfil 10, alcançando
3,25 m. O desenvolvimento do cordão apresentou-se bastante variável ao longo
da praia, ou seja, a largura do cordão variou aproximadamente de 8 m no perfil 2
a 29 m no perfil 8.
Apesar de alguns trechos apresentarem cordão arenoso relativamente largo, este
litoral apresenta, segundo a revisão bibliográfica da área, baixo estoque de
sedimentos, indicando, conseqüentemente, pouca disponibilidade de sedimento
para o sistema praia-antepraia, principalmente nos trechos precedidos por
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substrato sub-horizontal recoberto por concreções lateríticas na antepraia, como é
a maior parte do trecho de praia onde será implantado o EJA.
É válido lembrar que os perfis 1, 2, 3, 6 e 8, os quais apresentaram antepraia com
topografia plana na forma de terraço, foram os perfis que tiveram maior
prolongamento em direção ao mar, ou seja, comprimento variando de 108,91 m
no perfil 8 e 183,43 no perfil 2, enquanto o restante dos perfis obteve extensão em
torno de 58 m.
Tais características morfológicas indicam uma praia com estado morfodinâmico
refletivo podendo apresentar aspectos de estados intermediários em função da
variação da maré e da altura das ondas, corroborando com a classificação de
Albino et al. (2006), que afirma também que, neste tipo de litoral, a distribuição
esparsa das couraças lateríticas da Formação Barreiras e a conseqüente menor
dissipação das ondas incidentes pode intensificar o processo erosivo. O trecho
praial onde o EJA pretende se implantar apresenta feições que indicam
retrogradação.

5.1.2.2.7 Transporte de sedimentos longitudinal nas praias adjacentes
Na caracterização das ondas incidentes na região verifica-se um clima de ondas
bi-modal em relação à direção de propagação, com predomínio de ondas do
quadrante nordeste, seguido de ondas do quadrante sul. Também se verifica que
ondas de sul, apesar das serem menos freqüentes, contêm altos níveis de
energia. Nas distribuições sazonais de direção de propagação de ondas e de
energia por direção observa-se que a energia das ondas de NE é predominante
no verão e levemente predominante na primavera. No outono há leve
predominância de ondas de SE-S e no inverno há dominância de energia de
ondas vindas de SE e S.
Essa análise é fundamental para se compreender como se processa a
movimentação longitudinal de sedimentos (ao longo do alinhamento da costa)
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pela ação de ondas na área de estudo. Esses dados mostram que o trabalho
realizado pelas ondas no transporte sólido ao longo do ano acontece ora no
sentido de norte para sul, ora no sentido de sul para norte. Os dados mostram
também que as ondas provenientes do setor sudeste, embora menos freqüentes,
têm grande energia e, conseqüentemente, grande capacidade de transporte
resultando num transporte sólido equivalente àquele realizado pelas ondas mais
freqüentes de nordeste.
Essa conclusão pode ser corroborada pelas feições morfológicas da linha de
costa nesse trecho de litoral, como ilustrado pelas imagens das Figura 5-83,
Figura 5-84. Nestas verifica-se a forma aproximadamente simétrica dos depósitos
sedimentares no entorno dos afloramentos rochosos.
A maior evidência do equilíbrio no transporte de sedimentos ao longo do ano
neste trecho de litoral é o alinhamento da costa. Se houvesse qualquer
desequilíbrio significativo no sentido de transporte de sedimentos de NS ou de
SN, haveria nítida desigualdade na linha de costa na face sul do molhe sul do
Porto de Barra do Riacho, que se encontra instalado há cerca de 30 anos.
Entretanto, observa-se que a linha de costa segue um alinhamento sem
descontinuidade exceto pela presença dos afloramentos rochosos e parcéis, o
que só é possível com o transporte sólido equilibrado ao longo do ano. Essa é a
prova mais contundente de que o transporte de sedimentos longitudinal residual
nessa região tende a ser nulo.
Ressalta-se que o transporte de sedimentos na praia onde será instalado o
estaleiro e nas praias adjacentes é de baixa intensidade, o que se deve
principalmente ao abrigo promovido pelos parceis e recifes. As Figuras 1 e 2,
apesar de cobrirem poucos anos, indicam que não há tendência de modificação
das praias por transporte longitudinal, e que os arcos praiais encontram-se
estabilizados.
Os resultados da modelagem da propagação de ondas mostram que as obras do
estaleiro não alteram significativamente o padrão das ondas que atingem as
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praias em seu entorno, assim o transporte de sedimentos nestas praias, que é
condicionado pelas ondas, caso aconteça, também não produzirá alteração
significativa.
Para aumentar a segurança a respeito desta análise, é proposto um Programa de
Monitoramento de Praias para avaliar se haverá alguma modificação nas praias
adjacentes.
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Figura 5-83:Imagens aéreas do trecho do litoral entre o molhe sul do Porto de Barra do Riacho e Barra do Sahy. À esquerda
Novembro/2005.
(Fonte: Google Earth) e à direita Maio/2008 (Fonte: IEMA).
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Figura 5-84: Imagens aéreas do trecho do litoral entre o molhe sul do Porto de Barra do Riacho e Barra do Sahy. À esquerda
Janeiro/2006 (Fonte: Google Earth) e à direita Maio/2008 (Fonte: IEMA).
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5.1.2.3 Modelagem hidrodinâmica e transporte de sedimentos
Os modelos utilizados no desenvolvimento dos trabalhos fazem parte do
SisBaHiA® - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental. O SisBaHiA® é um
sistema profissional de modelos computacionais registrado pela Fundação
Coppetec, órgão gestor de convênios e contratos de pesquisa do COPPE/UFRJ Instituto Aberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia
(COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Novas versões do SisBaHiA® têm sido continuamente implementadas no
COPPE/UFRJ desde 1987, com ampliações de escopo e aperfeiçoamentos feitos
através de várias teses de mestrado e doutorado, além de projetos de pesquisa.
O sistema tem sido adotado em dezenas de estudos e projetos envolvendo
modelagem de corpos de água naturais. Maiores detalhes técnicos sobre o
SisBaHiA® podem ser obtidos em consulta à página www.sisbahia.coppe.ufrj.br.
Em linhas gerais, na versão atual, o SisBaHiA® contém:
1. Modelo Hidrodinâmico: é um modelo de circulação hidrodinâmica 3D ou
2DH otimizado para corpos de água naturais nos quais efeitos de densidade
variável possam ser desprezados. Resultados podem ser tanto 3D quanto
2DH, dependendo dos dados de entrada. “Otimizado” é usado no sentido de
um modelo planejado para ótima representação de escoamentos em domínios
naturais com geometria complexa. Processos de calibração são minimizados
devido a fatores como: discretização espacial via elementos finitos quadráticos
e transformação s, permitindo ótimo mapeamento de corpos de água com
linhas de costa e batimetrias complexas, campos de vento e atrito do fundo
podendo variar dinamicamente no tempo e no espaço, e modelagem de
turbulência multi-escala baseada em Simulação de Grandes Vórtices (LES).
2. Modelo de Transporte Euleriano: é um modelo de uso geral para simulação
de transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas de escalares
dissolvidos ou partículas em suspensão na massa d’água. O modelo pode ser
aplicado a escoamentos 2DH, ou em camadas selecionadas de escoamentos
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3D. O modelo simula processos de decaimento ou produção por reações
cinéticas internas e processos de decaimento por sedimentação.
3. Modelos de Qualidade de Água e Eutrofização: trata-se de um conjunto de
modelos de transporte Euleriano, para simulação acoplada de até 11
parâmetros de qualidade de água e indicadores de eutrofização: sal,
temperatura, OD-DBO, nutrientes compostos de nitrogênio e de fósforo e
biomassa. Tais modelos podem ser aplicados para escoamentos 2DH, ou em
camadas selecionadas de escoamentos 3D.
4. Modelo de Transporte Lagrangeano - Determinístico: é um modelo de uso
geral para simulação de transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas,
para camadas selecionadas de escoamentos 3D ou 2DH. Este modelo é
especialmente adequado para simulações de vários tipos de problemas, por
exemplo:


Plumas de emissários ou pontos de lançamento de efluentes ao longo da
costa. Permite a simulação de plumas de esgoto com vazões variáveis e
taxas de decaimento (T90) variáveis de acordo com época do ano, horas
do dia, condições de cobertura de nuvens, etc.



Derrames de óleo, instantâneos ou por período definido. No caso o
modelo pode seguir as mesmas curvas de balanço de massa do ADIOS2,
e pode incluir efeitos da dinâmica de Fay na fase inicial do derrame.



Mistura de massas de água, tempos de troca e renovação de massas de
água entre diferentes setores de um corpo de água.



Transporte de detritos flutuantes, inclusive óleos e graxas.



Determinação de tempos de residência em corpos de água naturais,
permitindo obter mapas de isolinhas de tempos de residência em
diferentes setores de corpos de água com geometria complexa.



Determinação de tendências de deriva de sedimentos, substâncias
dissolvidas ou particulados flutuantes.



Determinação de correntes residuais lagrangeanas.



O modelo permite optar por transporte livre ou condicionado. Modelagens
com transporte condicionado são especialmente úteis em análises de
processos sedimentológicos. O transporte pode ser condicionado por
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valores mínimos de velocidade, ou de tensão no fundo exercida só por
correntes, ou de tensão no fundo exercida conjuntamente por ondas e
correntes.


O Modelo Lagrangeano permite a utilização de praticamente qualquer tipo
de reação cinética de decaimento ou produção do contaminante sendo
modelado, inclusive através de curvas de decaimento fornecidas através
de tabelas e valores. Pode-se também simular processos de perda de
massa por sedimentação.

5. Modelo de Transporte Lagrangeano - Probabilístico: acoplado ao modelo
anterior, permite obtenção de resultados probabilísticos computados a partir
de N eventos ou de resultados ao longo de um período de tempo T. Exemplos
de resultados: probabilidade de toque no litoral, probabilidade de passagem
(ou de visita) de manchas ou plumas contaminantes, probabilidade de
passagem de manchas ou plumas com concentração acima de um valor
limite, probabilidade de passagem com tempo de vida inferior a um limite
dado, etc.
6. Modelos de Transporte de Sedimentos: são modelos que podem funcionar
acoplados ou não a modelos hidrodinâmicos. Modelos acoplados permitem
análises de evolução morfodinâmica do fundo. Atualmente quatro formulações
para calculo de de transporte sólido estão disoníveis: Van Rijn. Meyer-Peter
Müller; Nielsen e Engelund-Hansen.
7. Modelo de Geração de Ondas: é um modelo para geração de ondas por
campos de vento permanentes ou variáveis. O modelo determina se a
geração de ondas será limitada pela pista ou pela duração do vento. O modelo
permite calcular, ao longo do tempo, a distribuição espacial no domínio de
parâmetros do clima de ondas gerado tais como: alturas significativas e
médias quadráticas, períodos de pico, tensões oscilatórias no fundo devido a
ondas, etc.
8. Modelo de Propagação de Ondas: trata-se de um programa de propagação
de ondas monocromáticas, ou espectros de ondas, com efeitos de refração,
difração, dissipação e arrebentação. O programa implementado no SisBaHiA®
é similar ao conhecido

REFDIF.
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9. Módulo de Análise & Previsão de Marés: através deste módulo pode-se
realizar análises harmônicas de registros de níveis ou correntes para obtenção
das constantes. Com o módulo de Previsão, fornecendo as constantes
harmônicas de níveis ou de correntes, faz-se previsões de valores em séries
temporais a intervalos definidos pelo usuários, bem como de séries de
máximos e mínimos entre uma data inicial e uma final especificadas pelo
usuário. Os algoritmos de Análise e Previsão adotados são os mesmos
empregados pelo The Global Sea Level Observing System (GLOSS), que é
um projeto internacional patrocinado pela Joint Technical Commission for
Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM), World Meteorological
Organisation (WMO) e pela Intergovernmental Oceanographic Commission
(IOC).
10. Ferramentas diversas - tais como:


Gerente de Animações: produz animações mostrando os resultados em
forma dinâmica.



Inquiridor de banco de dados: para buscar informações na base de dados
dos modelos desenvolvidos através de ferramenta de consulta, integrada
na interface, programável em SQL.



Conversor de tempo entre dados: a partir de uma série temporal com
dados em intervalos T1, produz outra série com dados em intervalo T2.



Cópia de malhas e modelos, mudança de escala, etc.

11. Interface de trabalho: Todos os modelos são integrados em uma interface de
trabalho amigável. Muitos tipos de saídas gráficas, inclusive animações,
podem ser geradas com modelos rodando. Várias ferramentas de edição de
malha são disponíveis na interface. A interface interage diretamente com os
seguintes programas comerciais:
a. Argus One: programa para geração e edição de malhas de elementos
finitos diretamente importáveis pelo SisBAHIA®. Para detalhes sobre o
Argus One acesse www.argusone.com, onde pode-se adquirir o programa
e baixar versão demo que funciona com limitações.
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b. Grapher e Surfer: programas usados pelo SisBAHIA® para apresentação
de resultados em gráficos e mapas. O SisBAHIA® funciona melhor com as
últimas versões Grapher-8 e Surfer-9. As versões anteriores também
funcionam,

mas

podem

ocorrer

imperfeições

em

alguns

casos,

especialmente em versões mais antigas que o Grapher 7 ou o Surfer 8.
12. Manual de uso: O SisBaHiA® dispõe de um detalhado manual de uso,
mostrando passo a passo como implementar malhas e modelos. O manual
está continuamente sendo ampliado, e pode ser consultado diretamente pela
Internet.

5.1.2.3.1.1

Formulação e confiabilidade dos modelos

Amplos detalhes técnicos sobre o funcionamento do SisBaHiA® podem ser vistos
através da Internet no sítio www.sisbahia.coppe.ufrj.br. Uma vez na página, no
item “O que é?”, encontra uma descrição geral do sistema, que inclui o subtítulo
“Atributos do SisBaHiA®”, onde se discute a confiabilidade geral dos modelos.
A confiabilidade dos modelos também pode ser inferida pela ampla lista, com
dezenas de projetos realizados já executados com o sistema, veja o item
“Aplicações-Projetos” no sítio www.sisbahia.coppe.ufrj.br. No item “Referência
Técnica”, baixa-se a documentação técnica, com todos os detalhes da formulação
matemática e numérica dos modelos do sistema, bem como sobre a imposição de
condições de contorno.
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Sobre desenvolvimento dos modelos

Para desenvolvimento dos modelos foi criada uma base de dados com os dados
fornecidos. A estratégia geral do SisBaHiA® é fundamentada em bases de dados,
e objetiva dar confiabilidade e facilidade de manipulação de dados e resultados
aos usuários. O SisBaHiA® adota um sistema de base de dados, no qual
cadastros em níveis de maior número são vinculados aos de menor, da seguinte
forma:
1. Base de Dados Selecionada: seleciona-se a Base de Dados pertinente ao
caso de interesse através da interface do SisBaHiA® dentre as muitas que
podem ter sido criadas. Novas bases podem ser facilmente criadas quando
necessário pela interface do SisBaHiA®.
2. Projeto de Modelagem Selecionado: seleciona-se através da interface do
SisBaHiA® o Projeto de Modelagem desejado dentre os muitos que podem
ter sido criados na Base de Dados Selecionada. Novos Projetos de
Modelagem podem ser facilmente criados e inseridos na Base de Dados
Selecionada, através da interface do SisBaHiA®.
3. Domínio & Malha Selecionado: seleciona-se diretamente na interface do
SisBaHiA® o domínio e respectiva malha de discretização desejados dentre
os muitos que podem ter sido criados dentro do Projeto de Modelagem
Selecionado. Novos Domínios & Malhas podem ser implementados quando
necessário através da interface do SisBaHiA®, e ferramentas de
discretização associadas.
4. Modelo Hidrodinâmico e Modelo de Geração de Ondas Selecionado:
seleciona-se diretamente através da interface do SisBaHiA® o Modelo
Hidrodinâmico ou o Modelo de Geração de Ondas representativo do
cenário de interesse, dentre os muitos que podem ter sido montados e
associados com o Domínio & Malha de interesse. Cada cenário de
interesse com suas condições de contorno e forçantes próprios terá seu
respectivo modelo hidrodinâmico e modelo de geração de ondas. A mesma
malha de um domínio pode ser usada para tantos modelos hidrodinâmicos
2DH ou 3D, ou modelos de geração de ondas que se queira montar. Novos
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modelos hidrodinâmicos ou de geração de ondas associados a qualquer
Domínio& Malha existentes podem ser facilmente criados e montados
quando necessário através da interface do SisBaHiA®.
5. Modelo de Transporte Selecionado: selecionados dentre os muitos que
podem ter sido montados e associados com um Modelo Hidrodinâmico
Selecionado. Novos modelos de transporte podem ser facilmente criados e
montados quando necessário, via interface do SisBaHiA®. O SisBaHiA®
oferece os seguintes tipos de modelos de transporte:
I.

Modelo de Transporte Euleriano para escalar genérico.

II.

Modelos de Qualidade de Água e Eutrofização, i.e., modelos de
transporte Euleriano interligados para escalares representando de
parâmetros de qualidade de água com reações cinéticas com
sinergia. No caso, os modelos de transporte de sal e calor podem
funcionar acoplados a modelos hidrodinâmicos dependendo se
gradientes baroclínicos são considerados.

III.

Modelos

de

Transporte

Lagrangeano

determinísticos

e

probabilísticos.
IV.

Modelos de Transporte de Sedimentos que podem funcionar
acoplados ou não a modelos hidrodinâmicos. Modelos acoplados
permitem análises de evolução morfodinâmica do fundo.

6. Modelo de Propagação de Ondas: seleciona-se diretamente na interface
do SisBaHiA® o modelo de propagação de ondas desejado. Por usar
discretização automática via grade de diferenças finitas, a partir do nível 2,
tal modelo segue outra linha de hierarquia. Novos Modelos de Propagação
de Ondas podem ser implementados quando necessário através da
interface do SisBaHiA®, e ferramentas de discretização associadas.
A estrutura de base de dados explicita a interdependência existente entre malhas
e modelos associados. Fica claro assim porque a solicitação de simulação de um
novo caso de transporte de um escalar, por vezes, pode requerer muito trabalho
prévio, e.g., uma nova modelagem hidrodinâmica ou até o desenvolvimento de
uma nova malha. Como se vê na estrutura descrita acima, os modelos de
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transporte estão no último nível na hierarquia de modelagem, e o volume de
trabalho aumenta com a necessidade de incluir desenvolvimentos nos níveis
anteriores.

5.1.2.3.1.3

Sobre calibração de modelos

A confirmação de que os modelos representam os fenômenos que ocorrem na
natureza é obtida através de um processo denominado calibração, no qual se
compara, através de um processo interativo seguido de ajustes, valores medidos
e valores computados. O processo de calibração é explicado na seção seguinte.
Destaca-se que, mesmo quando não se dispõe de dados medidos na forma ideal
para permitir a realização de um procedimento abrangente de calibração, os
modelos do SisBaHiA® tem mecanismos de auto calibração que permitem
obtenção de resultados confiáveis. Porém, deve-se enfatizar que a confiabilidade
depende fortemente da validade dos dados de entrada. Tipicamente na utilização
do SisBaHiA® obtêm-se:
a) Coerências entre valores reais e valores computados de níveis de água
são em geral melhores que 90%. Após calibração é usual que sejam
superiores a 95%.
b) Coerências entre valores reais e valores computados de velocidade e
direção de correntes são usualmente melhores que 70%. Após calibração é
comum ter-se coerências superiores a 90%.
c) Coerências entre valores reais e valores medidos de concentração de
contaminantes ou parâmetros de qualidade de água são semelhantes às
verificadas para velocidade e direção de correntes. Como os modelos de
transporte de contaminantes recebem como dados de entradas os
resultados de níveis e correntes dos modelos hidrodinâmicos, a
confiabilidade dos modelos de transporte é intrinsecamente função da
qualidade dos resultados hidrodinâmicos.
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Para atingir tais coerências é necessário atender às seguintes condições:
1. Garantir que a geometria do corpo de água implementada no sistema de
modelos esteja correta, e seja condizente com a existente na época de
medição de níveis e correntes. Discrepâncias em dados de batimetria e
contornos são freqüentes causas de diferenças entre valores medidos e
valores computados.
2. Garantir que os forçantes dos escoamentos, e.g. curvas de maré, ventos e
vazões fluviais, estejam corretamente implementados no sistema de
modelos, e sejam condizentes com os existentes na época de medição de
níveis e correntes. Erros na especificação dos forçantes dos escoamentos
são freqüentes causas de diferenças entre valores medidos e valores
computados.
3. Garantir que as intensidades das fontes contaminantes e os parâmetros
das reações cinéticas tenham sido corretamente fornecidos ao sistema de
modelos, e sejam condizentes com os existentes na época de medição de
concentrações. Erros na especificação de intensidades de fontes e
parâmetros de reações cinéticas são freqüentes causas de diferenças entre
valores medidos e valores computados.
Em resumo, a calibração de modelos de hidrodinâmica ambiental é um processo
que deve obedecer à seguinte ordem:
Nível 1. Calibração geométrica: aferir se a modelagem digital do terreno do
domínio de modelagem, feita através da malha de discretização,
representa adequadamente os contornos e a batimetria da região de
interesse. Para isso, é necessário que haja dados de levantamentos
topohidrográficos recentes.
Nível 2. Calibração hidrodinâmica: aferir se os modelos hidrodinâmicos
representam adequadamente a variação de níveis de água e correntes na
região de interesse, sob diferentes condições, e.g., marés de sizígia e de
quadratura, ventos e vazões. Para isso é necessário que, além da boa
modelagem digital do terreno, haja informações corretas sobre os
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forçantes da circulação hidrodinâmica, tais como ventos, marés e vazões
afluentes.
Nível 3. Calibração de qualidade de água: aferir se os modelos de transporte de
escalares, usando as correntes e níveis dos modelos hidrodinâmicos, são
capazes de representar adequadamente as concentrações de parâmetros
de qualidade de água ao longo do tempo. Para isso, é necessário que,
além das correntes e níveis, haja informações corretas sobre fontes
poluentes e sobre taxas de reação de parâmetros não conservativos, e.g.
OD, DBO e coliformes termotolerantes.

5.1.2.3.1.4
A

Modelagem Hidrodinâmica

modelagem

hidrodinâmica

(correntes)

é

descrita

nesta

seção,

com

detalhamento da metodologia e resultados obtidos.

5.1.2.3.1.5

Dados coletados

Descrevem-se nesta seção os dados coletados e apresentam-se gráficos
ilustrando aqueles que foram adotados nos modelos.

5.1.2.3.1.6

Dados de maré

A variação do nível do mar na região foi modelada através de curvas de maré
sintéticas geradas para coincidir com as datas dos dados de correntes e ventos
disponíveis. As constantes harmônicas utilizadas para geração de curvas
sintéticas de maré são as da Estação Maregráfica de Barra do Riacho
(PORTOCEL) - ES, fornecidas em FEM (2000), conforme listadas na Tabela 5-24,
em ordem decrescente de amplitude.
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Tabela 5-24: Principais constantes harmônicas de Barra do
Riacho.
Nome
M2
S2
MSf
O1
N2
K1
K2
Q1
Mm
P1
V2
L2
T2
µ2
2N2
MO3
OO1
M3
M4
M1
MK3
MN4
MS4
J1
SN4
Fonte: DHN

Período
(s)
44714.16493590
43200.00000000
1275721.38796100
92949.62999305
45570.05368141
86164.09076147
43082.04523752
96726.08402232
2380713.13747600
86637.20458000
45453.61588091
43889.83274041
43259.21710970
46338.32748471
46459.34813490
30190.69069213
80301.86711073
29809.44292906
22357.08219679
89399.69409163
29437.70387654
22569.02607322
21972.02140437
83154.51636848
22176.69402456

Amplitude
(m)
0.4510
0.2180
0.1060
0.0890
0.0710
0.0610
0.0590
0.0290
0.0240
0.0200
0.0140
0.0140
0.0130
0.0100
0.0090
0.0090
0.0080
0.0070
0.0060
0.0050
0.0030
0.0030
0.0030
0.0020
0.0010

Fase
(rad)
1.8675
1.6581
1.1170
2.0769
2.0420
2.5831
1.6581
1.5010
5.6025
2.5831
2.0420
2.3213
1.6581
2.1293
2.1991
1.0647
1.1694
3.0369
2.1991
2.1991
1.7628
2.1991
1.3439
1.0821
1.7104

Para as simulações apresentadas, utilizou-se como condição de contorno de
elevação do nível do mar as curvas de maré apresentadas na Figura 5-85,
geradas com as constantes listadas na Tabela 5-24. O nível de referência usado
na Figura 5-85 foi o NMM (Nível Médio do Mar).
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Curva de Maré (Janeiro 1995)
1
0.8
0.6

Elevação (m)

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
01/01/95

06/01/95

11/01/95

16/01/95

21/01/95

26/01/95

31/01/95

Data
Curva de Maré (Junho 1996)
1
0.8
0.6

Elevação (m)

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
04/06/96

09/06/96

14/06/96

19/06/96

24/06/96

29/06/96

Data
Figura 5-85: Curvas de maré em relação ao NMM geradas com as constates listadas
na Tabela 1, e que são utilizadas nas simulações. Apresentam-se as marés de
Janeiro/95 e Junho/96, representativas de condições de verão e inverno
respectivamente.
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Dados de vento

Os ventos, relativamente intensos e freqüentes que sopram sobre a região
assumem, na maior parte do tempo, direção do quadrante N (55%). Durante a
ocorrência de frentes frias, ocorre uma completa alteração na direção dos ventos,
que passam a vir do quadrante S (40% do tempo). Este comportamento tem
significativa influência na dinâmica da região costeira, por isso é muito importante
considerá-lo corretamente nas simulações computacionais. Em monitoramentos
realizados nas proximidades do Emissário da Aracruz Celulose, foi observado que
as correntes são provenientes principalmente

do

quadrante

N,

fluindo

aproximadamente paralelas à linha de costa, e que ocorre a inversão da direção
das correntes em função da ocorrência de frentes frias. Quando a intensidade dos
ventos não é suficiente para promover a total inversão das correntes, tendem a
diminuir sua intensidade (CEPEMAR, 1999).
Os dados utilizados compõem uma série temporal de medições de velocidade e
direção do vento. Nos dados fornecidos, a direção do vento varia em intervalos
discretos de 45º, e está referenciada ao Norte verdadeiro. A Figura 5-86 e a
Figura 5-87 mostram os padrões de vento considerados como típicos de verão e
de inverno.
Destaca-se que, como os ventos foram medidos em estação terrestre, os ventos
incorporados ao modelo foram corrigidos, levando-se em conta a proximidade da
estação de medição com o domínio modelado.
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Figura 5-86: Séries temporais de vento tipificando situação de verão Janeiro/95.
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Figura 5-87: Séries temporais de vento tipificando situação de inverno Junho/96.

5.1.2.3.1.8

Dados de batimetria

A batimetria do domínio modelado mostrada na Figura 4 foi obtida das Cartas
Náuticas da Marinha do Brasil 1400, 1402 e 1420 (inclusive a toponímia), além
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dos dados batimétricos fornecidos pela Umisan (2009) e dos dados batimétricos
levantados para a caracterização do bota-fora proposto.
A Figura 5-88 apresenta também a localização do bota-fora atual de Barra do
Riacho e a proposição do bota-fora para o EJA.
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Figura 5-88: Domínio de modelagem com batimetria considerada – Situação
projetada. Os eixos mostram coordenadas UTM (WGS 84).
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Na Figura 5-89 apresenta-se em detalhe a batimetria considerada na
modelagem, na situação atual e na situação projetada, com as mudanças
batimétricas referentes à instalação de canal de acesso, bacia de evolução e cais.
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Figura 5-89: Batimetria considerada na modelagem.
atual. B) situação projetada.

A) situação
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Domínio modelado

O domínio modelado (Figura 5-88) foi discretizado tridimensionalmente através
de pilhas de 21 malhas de elementos finitos biquadráticos (Figura 5- 90). Foram
elaboradas duas malhas, uma para a situação atual e outra para a situação
projetada, considerando espigões, quebra-mar e dragagem projetados. As duas
malhas diferem principalmente pela discretização na região de implantação do
EJA (detalhe na Figura 5-91).
O ponto de calibração indicado na Figura 5-92 corresponde ao local onde foram
medidas as séries temporais de corrente (Cepemar, 1999) que foram utilizadas na
calibração e montagem de cenários.
Visto de cima, como apresentado na Figura 5- 90, a malha da situação atual na
superfície livre contém 768 elementos finitos quadrangulares quadráticos e 1
elemento triangular quadrático, com 3.230 nós em planta, representando colunas
de água na vertical. Em cada nó a coluna de água foi discretizada em 21 níveis,
totalizando 67.830 pontos de cálculo. Os contornos de terra são demarcados por
213 nós, e os de mar por 99.
A malha da situação projetada na superfície livre contém 758 elementos finitos
quadrangulares quadráticos, com 3.202 nós em planta representando colunas de
água. Em cada nó a coluna de água foi discretizada em 21 níveis, totalizando
67.242 pontos de cálculo. Os contornos de terra são demarcados por 243 nós, e
os de mar por 99.
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Figura 5- 90: Malha de discretização do domínio considerado na situação projetada. O
ponto indicado corresponde ao local onde foram medidas as séries temporais de
corrente (Cepemar, 1999) que foram utilizadas na calibração e montagem de cenários.
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Figura 5-91: Detalhe das malhas na região do EJA.
A) situação atual. B) situação projetada
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5.1.2.3.2 Sobre a calibração do modelo hidrodinâmico
Os resultados mostrados nas figuras a seguir exemplificam o desenvolvimento do
modelo hidrodinâmico e sua calibração com os dados de correntes disponíveis.
A Figura 5-92 apresenta a comparação das correntes geradas pelo modelo
hidrodinâmico para a situação atual com os dados horários de correntes medidas
na região do Emissário da Aracruz Celulose em Janeiro de 1995 e em Junho de
1996. O local em que foram feitas as medições usadas na calibração está
ilustrado na Figura 5- 90.
Constata-se que o modelo representa adequadamente a direção principal e as
magnitudes das correntes medidas. A boa reprodução destes aspectos, por parte
do modelo hidrodinâmico, é um indicativo do seu bom desempenho. É esperado
que os dados medidos tenham maior dispersão por conta, entre outras variáveis,
dos efeitos de ondas de curto período (geradas por vento) sobre os equipamentos
utilizados na medição.
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Figura 5-92: Comparação entre dados horários de
corrente medidos em Janeiro de 1995 e Junho de
1996 na região do Emissário da Aracruz Celulose
(em preto), e valores computados com o SisBAHIA
(em azul). Note que as escalas dos gráficos são
diferentes.
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5.1.2.3.3 Caracterização hidrodinâmica
Foram executados 4 conjuntos de simulações do modelo hidrodinâmico,
representando cenários de verão e inverno em situação atual e projetada. Os
dados ambientais utilizados para os cenários de situação projetada são idênticos
aos dos cenários de situação atual. A diferença entre os cenários de situação
projetada e atual deve-se apenas às alterações geométricas da instalação do
EJA, ou seja, batimetria da área do porto, espigões, obras portuárias e quebramar considerados na situação projetada (Figura 5-89 e Figura 5-91).
Na região mais afastada da costa (“mar adentro”), as correntes têm direções mais
associadas a eventos meteorológicos do que a marés, isto é, as marés interferem
na magnitude, mas o sentido das correntes é condicionado por circulação gerada
por ventos em meso-escala. Tal fato fica evidenciado nos gráficos da Figura 593, que apresenta séries temporais de maré e correntes no ponto indicado na
região do bota-fora.
A análise dos gráficos mostra oscilações de magnitude nas correntes de acordo
com os ciclos de maré, mas, no verão, quando predomina o tempo bom, as
correntes praticamente correm apenas para SW. Entretanto, no inverno, as
frentes frias que passam com maior intensidade e freqüência fazem as correntes
mudarem para NE durante vários dias. É notável a maior intensidade das
correntes no inverno, quando chegam a alcançar valores maiores que 0,5 m/s
para NE (valores positivos na Figura 5-91) e maiores que 0,5 m/s para SW
(valores negativos na Figura 5-91). No verão, as correntes não passam de 0,2
m/s para NE e 0,4 m/s para SW. Como pode ser visto nesta figura, as influências
das obras de dragagem e do estaleiro são bastante pequenas nesta região.
Os mapas a seguir exemplificam padrões de circulação hidrodinâmica em um
ciclo de maré. São mostradas condições típicas de verão, com correntes fluindo
para SW, e de inverno, com correntes fluindo para NE.
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Região do Bota Fora - Verão
Níveis
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Figura 5- 93: Séries temporais de níveis e correntes na região do bota-fora proposto
(local indicado na Figura 5-88). No verão predominam as correntes para SW, mas no
inverno, com a passagem de frentes frias mais intensas, as correntes fluem para NE
por vários dias. (Verão = Jan/95; Inverno = Jun/96).
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Os resultados da modelagem hidrodinâmica apresentados em detalhes na Figura
5- 95, Figura 5- 97, Figura 5-99 e Figura 5-114 indicam pouca influência das
obras projetadas do EJA no campo de correntes. Isso se deve principalmente ao
projeto do quebra-mar, que é a maior obra que avança no mar. Este foi projetado
aproximadamente paralelo à linha de costa (e às correntes predominantes),
causando pouca influência nas correntes, além de não impedir a circulação por
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estar destacado da linha de costa.

Figura 5-94: Exemplo de campo de velocidades no verão, em hora de meia maré
vazante (hora 402.7 no gráfico de verão da Figura 5-94).
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Figura 5- 95: Exemplo de campo de velocidades no verão, em hora de
meia maré vazante (hora 402.7 no gráfico de verão da Figura 5-94).
Detalhe na região do estaleiro: A) situação atual. B) situação projetada.
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Figura 5- 96: Exemplo de campo de velocidades no verão, em hora de meia maré
enchente (hora 409.3 no gráfico de verão da Figura 5-94).
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Figura 5- 97: Exemplo de campo de velocidades no verão, em hora de
meia maré enchente (hora 409.3 no gráfico de verão da Figura 5-94).
Detalhe na região do estaleiro: A) situação atual. B) situação projetada.
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Figura 5-98: Exemplo de campo de velocidades no inverno, em hora de meia maré
vazante (hora 242.7 no gráfico de inverno da Figura 5-94).
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Figura 5-99: Exemplo de campo de velocidades no inverno, em hora de
meia maré vazante (hora 242.7 no gráfico de inverno da Figura 5-94).
Detalhe na região do estaleiro: A) situação atual. B) situação projetada.
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Figura 5-100: Exemplo de campo de velocidades no inverno, em hora de meia maré
enchente (hora 312 no gráfico de inverno da Figura 5-94).
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Figura 5-101: Exemplo de campo de velocidades no inverno, em hora de
meia maré enchente (hora 312 no gráfico de inverno da Figura 5-94).
Detalhe na região do estaleiro. A) situação atual. B) situação projetada.
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A Figura 5-102 apresenta séries temporais de níveis e correntes na região a ser
dragada, dentro do futuro estaleiro (local indicado na Figura 7). No verão
predominam as correntes para SW, mas no inverno, com a passagem de frentes
frias mais intensas, as correntes fluem para NE por vários dias. Tanto no verão
quanto do inverno percebe-se a atenuação das correntes por influência das obras
projetadas, neste ponto situado na área abrigada do EJA.
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Figura 5-102: Séries temporais de níveis e correntes na região a ser
dragada, dentro do futuro estaleiro (local indicado na Figuras 7).
Tanto no verão quanto do inverno percebe-se a atenuação das
correntes por influência das obras projetadas.
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5.1.2.4 Modelagem de propagação de ondas
O estudo de propagação de ondas tem por objetivo principal prever as alterações
provocadas pelas obras do EJA no padrão de ondas em seu entorno,
principalmente nos pontos em que há prática de surfe da Barra do Sahy. A
modelagem de propagação de ondas é descrita nesta seção, com detalhamento
da metodologia e resultados obtidos.

5.1.2.4.1.1

Ondas na região

Conforme descrito na caracterização física da região de estudo, de acordo como
os dados do BNDO, as ondas na região são provenientes principalmente de NE,
E, SE e S, com maior probabilidade de ocorrência do quadrante NE e menor
probabilidade do quadrante SE. Isso também é verificado nos dados do Atlas
Global Wave Statistics (HOGBEN et al., 1986).
Análises de resultados do modelo de geração e propagação de ondas
WAVEWATCH III da NOAA (Figura 5-103) mostram que na região as ondas de E
e ENE normalmente têm período pequenos, inferiores a 10s, enquanto que as
ondas de SE podem alcançar períodos maiores, de até 14s.
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Figura 5-103: Resultado do modelo de geração e propagação
de ondas WAVEWATCH III (NOAA). Alturas de onda no eixo
vertical, direções indicadas nas setas do eixo horizontal e
períodos indicados na escala de cores. Acima: ondulação
extrema de direção sul-sudeste, com período chegando a 14s.
Abaixo: ondulação típica da região, com direção leste-nordeste e
período 7s a 8s, passando a leste-sudeste, com período de 9s a
12s.
Fonte: www.surfguru.com

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
628

Diagnóstico Ambiental
5

5.1.2.4.1.2

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Cenários de ondas simulados

Para este estudo foram consideradas as ondas de leste (E) e leste-nordeste
(ENE), principalmente para análise de possíveis impactos nas ondas em Barra do
Sahy. Para ondas provenientes do quadrante sul a região da Barra do Sahy se
encontra a barlamar do EJA, assim as simulações apresentadas das direções
ESE (leste-sudeste) e SE (sudeste) destinam-se a avaliar possíveis impactos na
praia ao norte do EJA (Figura 5-104).
Considerando que ondas surfáveis apresentam período igual ou superior a 7s,
que a caracterização das ondas na região e a análise de resultados do modelo de
geração e propagação WAVEWATCH III indicam que as ondas de E e ENE na
região normalmente têm período inferior a 10s, neste estudo foram simuladas
ondas com período entre 7s e 10s.
As simulações foram feitas para uma amplitude de onda inicial igual a 0,5m (altura
de onda igual a 1m). Para cada direção de onda foi criada uma grade de
propagação de ondas com LTC (direção paralela à direção de propagação inicial
da onda). Os parâmetros das ondas simuladas e o ângulo LTC-Norte das malhas
criadas são mostrados na Tabela 5-25.
Tabela 5-25: Características das ondas simuladas.
Azimute

H (m)

T (s)

LTC-N malha

67,5º (ENE)

1

7 – 8 – 9 – 10

112,5º

90º (E)

1

7 – 8 – 9 – 10

90º

112,5º (ESE)

1

9

67,5º

135º (SE)

1

9

45º

Foram realizadas simulações em oito malhas de discretização (quatro direções e
duas situações para cada direção, atual e projetada). Em todas as malhas o
espaçamento das linhas em cada direção é igual a 10m, garantindo uma
discretização satisfatória para a escala de uma área de surfe. Na elaboração das
malhas para a situação projetada foram consideradas as alterações de geometria
projetadas: espigões, quebra-mar e dragagem.
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Figura 5-104: Direções simuladas (em amarelo) com o modelo de propagação de
ondas. Os pontos de surfe da Barra do Sahy estão indicados na elipse vermelha
(imagem: Google-Earth).

O domínio modelado para propagação de ondas de leste-nordeste (ENE) (Figura
5-105) foi discretizado bidimensionalmente através 786 linhas na direção LTC
(paralela à direção de propagação) e 804 linhas na direção LIO (transversal à
direção de propagação), totalizando 631.944 pontos de cálculo.
O domínio modelado para propagação de ondas de leste (E) (Figura 5-106) foi
discretizado bidimensionalmente através 626 linhas na direção LTC e 871 linhas
na direção LIO, totalizando 545.246 pontos de cálculo. Os eixos LTC e LIO não
são mostrados na Figura 5-106 por estarem exatamente sobre os eixos
ortogonais da figura, uma vez que as ondas são de leste.
O domínio modelado para propagação de ondas de leste-sudeste (ESE) (Figura
5- 107) foi discretizado bidimensionalmente através 626 linhas na direção LTC e
871 linhas na direção LIO, totalizando 545.246 pontos de cálculo.
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O domínio modelado para propagação de ondas de sudeste (SE) (Figura 5-1) foi
discretizado bidimensionalmente através 626 linhas na direção LTC e 921 linhas
na direção LIO totalizando 576.546 pontos de cálculo.
As características gerais do modelo de propagação de ondas são:


Índice de arrebentação: 0,78



Nível médio: NR do Modelo = NMM



Discretização espacial: Delta LTC = Delta LIO = 10m



Mecanismo da dissipação: camada limite turbulenta



Fronteira lateral: aberta



Tipo do modelo: Stokes ajustado (Hedges)

Figura 5-105: Domínio de modelagem (retângulo vermelho) com batimetria
considerada para as ondas de leste-nordeste (ENE) – Situação atual (à esquerda) e
situação projetada (à direita).
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Figura 5-106: Domínio de modelagem com batimetria considerada para as
ondas de leste (E) – Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à
direita).

Figura 5- 107: Domínio de modelagem com batimetria considerada para as ondas
de leste-sudeste (ESE) – Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à
direita).
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Figura 5-1: Domínio de modelagem com batimetria considerada para as ondas de
sudeste (SE) – Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à direita).

5.1.2.4.1.3

Resultados de propagação de ondas

Os resultados das simulações no modelo de propagação de ondas estão
mostrados na forma de mapas de distribuição espacial da altura da onda. São
apresentados os principais resultados dos oito modelos de propagação
construídos. A onda incidente tem altura de 1 m para permitir que estes mapas
contenham o fator de amplificação da onda. Nestas figuras pode-se facilmente
visualizar as áreas de convergência e divergência de energia.
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Figura 5-108: Resultados de fator de amplificação da altura da onda de ENE com
8s – Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à direita).

Da análise dos mapas de fator de amplificação de altura das ondas verifica-se
que foram bem reproduzidos aspectos conhecidos das ondas na região, que
sofrem maior amplificação e tornam-se propícias para a prática de surfe quando
provenientes de direções de leste até sudeste, que podem ser observadas nas
áreas alaranjadas e avermelhadas da Figura 5-108 a Figura 5-113. Este fato traz
segurança para as análises baseadas na modelagem realizada.
Os resultados (Figura 5-108 a Figura 5-113) mostram que o impacto das obras
projetadas, principalmente o quebra-mar, não difere significativamente daquele
provocado pelos parcéis existentes na região.
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Figura 5-109: Resultados de fator de amplificação da altura da onda de ENE com
10s – Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à direita).

Figura 5-110: Resultados de fator de amplificação da altura da onda de E com 8s –
Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à direita).
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Figura 5-111: Resultados de fator de amplificação da altura da onda de E com 10s
– Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à direita).

Figura 5-112: Resultados de fator de amplificação da altura da onda de ESE com 9s
– Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à direita).
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Figura 5-113: Resultados de fator de amplificação da altura da onda de SE com 9s –
Situação atual (à esquerda) e situação projetada (à direita).

Quando se analisa a influência de ondas de ENE e E verifica-se que as obras
previstas não causam mudanças nas ondas incidentes na região a sul do EJA,
pois a influência dos parcéis existentes nesta região já causa atenuação das
ondas provenientes destas direções.
Quando se analisa a influência de ondas de ESE e SE verifica-se que as obras
previstas não causam mudanças significativas nas ondas incidentes na região a
norte do EJA, que é uma área onde já existe uma amplificação natural das ondas
provenientes destas direções.
Assim, considerando que os principais pontos de surfe da região, como aquele
conhecido como Xangão, apresentam melhores condições para prática de surfe
com ondas provenientes do quadrante sul, cuja propagação não será afetada
pelas obras do EJA por estas estarem à sotamar, e que para as demais direções
incidentes (E e ENE) os impactos não são significativos, conclui-se que as obras
do EJA não terão impactos negativos para a prática de surfe na Barra do Sahy.
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5.1.2.5 Modelagem da dragagem e bota-fora
O objetivo geral deste subitem é o desenvolvimento de modelagem computacional
para avaliar a dispersão de sedimentos dragados a serem laçados na região do
bota-fora proposto para o EJA (Aracruz, ES), decorrentes da dragagem para
instalação do estaleiro.
Este estudo foi desenvolvido através da aplicação de modelagem computacional,
utilizando o conjunto de modelos SisBaHiA® descrito no tópico de modelagem da
hidrodinâmica, considerando os seguintes dados de entrada:


Dados meteo-oceanográficos (correntes, ondas, marés, ventos) que foram
utilizados para a modelagem da hidrodinâmica.



Dados de sedimentos, baseados em caracterização dos materiais a serem
dragados e da região de bota-fora.



Dados das operações e características dos equipamentos de dragagem.

5.1.2.5.1 Sobre mobilidade e deposição de sedimento
A modelagem do transporte e deposição primária dos sedimentos finos suspenso
na dragagem é condicionada pela tensão de fundo gerada por ondas e correntes.
Na simulação o modelo considera que a deposição efetiva de partículas, ou seja,
a etapa final do processo de sedimentação, só ocorre quando não há condições
de transporte da partícula que sedimenta.

O processo implementado no

SisBaHiA® considera:

VS = velocidade de sedimentação média da classe de sedimentos.
oc = tensão no fundo crítica de mobilidade das partículas que sedimentam com
VS.
a = tolerância para oc
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A partir de VS calcula-se uma taxa de sedimentação variável no tempo e espaço
em função da altura da coluna de água H através da expressão:
K S ( x, y, t )   ln(0, 205)  VS H ( x, y, t )
O valor 0,205 é ajustado para dar diferença acumulada zero após o tempo de
sedimentação característico Tsed = H/VS. Isto é, no início ocorre deposição mais
rápida que a teoria linear para granulometria uniforme, no fim a deposição é mais
lenta. Como mostra a Figura 5-114no tempo característico Tsed indicado pela
seta, a diferença acumulada entre a formulação adotada e a teoria linear é nula.
Simula-se deste modo toda uma curva granulométrica, com material graúdo
depositando-se mais rapidamente no início, e o material mais fino depositando-se
lentamente no fim, como ocorre na natureza.
KS é variável no tempo e espaço em função da altura da coluna de água H onde
está a partícula em um dado instante. KS é variável, pois em um local com maior
profundidade, o tempo necessário para deposição no fundo é maior que em local
mais raso. Efetivamente, o sedimento só sai da coluna de água quando se
deposita no fundo. Esta formulação de KS simula de modo mais realista que a
usual formulação linear para granulometria uniforme, pois a perda de massa de
sedimentos em suspensão na coluna de água seguirá uma exponencial, sendo
mais rápida no início e mais lenta no fim. A parte inicial mais rápida representa a
perda da fração mais graúda dos sedimentos, e a parte final mais lenta representa
a fração mais fina.
Transporte e sedimentação condicionada: Em cada instante, se no local em
que a partícula estiver, a tensão no fundo exercida pelo escoamento, o, for menor
que o fator oc×(1 – a), o modelo considera que há pouca turbulência e as
partículas sedimentam, pois o escoamento não tem capacidade de transporte,
portanto, o KS da partícula é ativado e o tempo de sedimentação é contabilizado.
Contrariamente, enquanto houver o > oc×(1 + a) há muita turbulência, o
escoamento tem capacidade de transporte e como não haveria deposição no
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fundo, KS é desativado e o tempo de sedimentação é interrompido. Na situação
intermediária ocorre o processo probabilístico descrito a seguir.

100%
Linear
90%

Ks = Vs/H
Ks = -ln(0.205)×Vs/H

80%

70%

C/Co -
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Tempo de sedimentação
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pela teoria linear: Tsed
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Figura 5-114: Curvas de sedimentação pela teoria linear para granulometria uniforme e
pelas formulações com taxa KS = –VS / H e com taxa adotada no modelo KS = –ln(0.205)
× VS / H. Repare que no caso da taxa usual KS = – VS / H a sedimentação ocorre como se
todas as partículas fossem mais finas que as da granulometria uniforme suposta na teoria
linear. No gráfico, os valores no eixo do tempo são apenas ilustrativos.

Se (o/oc – 1 + a) < (2a × A[0,1]) admite-se não haver capacidade de transporte,
assim KS é ativado e o tempo de sedimentação é contabilizado; caso contrário há
capacidade de transporte, KS é desativado e o tempo de sedimentação é
interrompido. A[0,1] é um número aleatório entre 0 e 1, gerado a cada passo de
tempo para cada partícula. Com um valor de a diferente de zero simula-se a
incerteza que existe na determinação de oc. Por exemplo, se oc for estimado
através da curva do parâmetro de Shields, o valor de a representa a largura da
nuvem de dados experimentais para os quais a curva de Shields se ajusta. Se as
partículas em suspensão forem similares a siltes e argilas, as incertezas quanto
ao valor de oc são maiores.
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Verifica-se que se o/oc = 1 a probabilidade de sedimentação é de 50%. À medida
que o/oc se aproxima de (1 – a) a probabilidade de sedimentação aumenta, e à
medida que o/oc se aproxima de (1 + a) a probabilidade de sedimentação
diminui.
Para o caso em questão, seguindo estimativa calculada através da formulação de
van Rijn para VS e diagrama de Shields para oc (van Rijn, 2005) adotou-se nas
modelagens apresentadas os seguintes valores:



Para avaliação de tendências de deriva de sedimentos no fundo antes e
após a implantação do empreendimento:

oc = 0,60 N/m² ± 25%  d50 = ~ 1,10 mm

i.

Areias mais grossas

ii.

Areias médias a grossas
0,75 mm

iii.

Areias médias

oc = 0,23 N/m² ± 25%  d50 = ~ 0,45 mm

iv.

Areias finas

oc = 0,18 N/m² ± 25%  d50 = ~ 0,18 mm

v.

Finos não consolidados
0,06 mm

oc = 0,35 N/m² ± 25%  d50 = ~

oc = 0,12 N/m² ± 25%  d50 = <

 Para avaliação de transporte e deposição primários de sedimentos finos
suspensos durante as operações de dragagem: VS = 5,0×10-5 m/s; oc =
0,12 N/m² ± 25%
 Em todos os casos o parâmetro de tolerância para oc foi a = ± 25%

5.1.2.5.2 Modelagem da dragagem e do bota-fora
Neste item serão apresentados os resultados obtidos com o modelo de transporte
lagrangeano do SisBaHiA® para concentração de sedimentos em suspensão e
espessuras de depósitos no leito oceânico em decorrência das operações de
dragagem. Para isso foram utilizados os campos hidrodinâmicos obtidos com o
SisBaHiA®, conforme apresentado no item de modelagem hidrodinâmica.
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Dados utilizados na modelagem

A composição granulométrica média do material que será dragado e descartado
na região do bota-fora é apresentada na Tabela 5-26.
Tabela 5-26: Características granulométricas dos descartes do bota-fora.
Classe Granulométrica
Areia Fina
Silte médio

%
60
40

Velocidade de deposição (m/s)
0.0106
0.0038

Os seguintes parâmetros e roteiro relativos às operações de dragagem foram
utilizados na modelagem, considerando as atividades e equipamentos previstos:

1. Vazão de operação (produção) da dragagem: 7.000 m³/dia.
2. Volume transportado para a região do bota-fora em cada batelão: 850 m3.
3. Número de batelões: 2.
4. Tempo de descarte de cada batelão na região do bota-fora: 15 minutos.
5. Intervalo de tempo entre dois descartes consecutivos na região do botafora: 3 horas.
6. Volume total de sedimentos dragados considerados na modelagem:
5.000.000 m3 - este volume atende com folga o que deverá ser dragado
para instalação do EJA, que seria de 3.615.000 m3, considerando o canal
de acesso, bacia de evolução e áreas de atracação.
7. Tempo total da operação: 24 meses.
8. Na operação de dragagem, admite-se que 3% do volume dos finos (que
correspondem a 40 % dos sedimentos) dragados sejam devolvidos à
coluna d’água. Assim, a vazão total de finos lançados na coluna d’água
durante a dragagem é estimada em 40%×3%×7.000 m³/dia = 84 m³/dia.
Esta estimativa considerou que a draga a ser utilizada, que é do tipo
“backhoe dredger”, retira o material do fundo de maneira agregada em sua
caçamba.
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9. Para os resultados de concentração de sedimentos em suspensão,
considerou-se que apenas valores de concentração acima do limiar de
20mg/l representam alterações significativas no ambiente natural. Esse é
um limiar bem baixo para a região, que naturalmente tem concentrações de
sedimentos em suspensão maiores do que este valor.
10. A massa específica do material sólido considerada foi 2.650 kg/m3.

5.1.2.5.2.2

Modelagem de bota-fora

Como estratégia de modelagem, a região do bota-fora foi dividida em 5 subregiões, conforme ilustrado na Figura 5-115. Foram executadas modelagens
considerando descartes em uma área de 100 x 100 m localizada aleatoriamente
dentro de cada uma das sub-regiões.
Com o objetivo de avaliação dos resultados em condições ambientais diversas
foram executadas simulações considerando os campos hidrodinâmicos de verão
e inverno descritos no item de modelagem hidrodinâmica.
Na Figura 5-116 e Figura 5-117 são apresentados resultados instantâneos
típicos de concentração de sedimentos em suspensão resultantes dos
lançamentos realizados pelos batelões no bota-fora. As nuvens de sedimentos
observadas são resultantes dos lançamentos que ocorreram antes do instante
mostrado.
As correntes verificadas na situação de verão usualmente têm menor intensidade
das correntes na situação de inverno, o que se traduz em uma maior persistência
das nuvens de sedimentos que se dirigem para SW. As nuvens geradas pelos
lançamentos não se aproximam da costa, seguindo as direções impostas pelas
correntes, que são aproximadamente paralelas à linha de costa.
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Figura 5-115: Sub-regiões consideradas nas modelagens de descartes
de sedimentos decorrentes da operação de bota-fora.

As nuvens mostradas são compostas pelo material mais fino que ainda não
sedimentou, e mostradas com limiar de 20 mg/l, que é um limite bem baixo,
considerando os sólidos naturalmente em suspensão em águas costeiras da
região. O uso desse limiar nos resultados da modelagem foi feito para que os
mapas gerados pudessem mostrar a tendência de movimento das nuvens de
sedimentos suspensos.
Todos os resultados apresentam as águas da região inicialmente com 0 mg/l de
sedimentos em suspensão, como forma de ressaltar as concentrações de
sedimentos resultantes das operações de dragagem, ou seja, desconsiderandose a existência de concentrações naturais de sedimentos em suspensão.
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Figura 5-116: Exemplo de resultado instantâneo de concentração de sedimento em
suspensão para situação de verão. A isolinha preta de contorno das nuvens indica a
concentração de 20 mg/l.

Outra forma de apresentação dos resultados de concentração de sedimentos em
suspensão é detalhada a seguir, utilizando-se o modelo probabilístico do
SisBaHiA®. Os resultados apresentados na análise probabilística foram obtidos a
partir dos resultados instantâneos (determinísticos) de concentração de
sedimentos em suspensão, mas simulando-se as operações de dragagem
durante todo um mês típico, de verão ou de inverno. Em seguida, calcula-se o
tempo em que cada ponto do domínio de modelagem fica exposto a uma
concentração de sedimentos em suspensão acima de um determinado limiar
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(neste caso, utilizou-se 20 mg/l). A partir desta informação, obtêm-se os
resultados apresentados na forma de percentagem do tempo total de simulação
(um mês de inverno ou um mês de verão) em que cada ponto de cálculo teve
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Rio
Ria
cho

concentração acima do limiar.

Figura 5-117: Exemplo de resultado instantâneo de concentração de sedimento em
suspensão para situação de inverno. A isolinha preta de contorno das nuvens indica a
concentração de 20 mg/l.

Assim, a seqüência de mapas da Figura 5-118 até a Figura 5-127 apresentam
resultados probabilísticos, em forma de isolinhas de ocorrência de passagem de
nuvens de sedimentos com concentrações maiores que 20 mg/l, para cada uma
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das sub-regiões indicadas na Figura 5-115. Estes mapas foram obtidos
simulando-se os lançamentos no bota-fora, em cada uma das sub-regiões,
durante todo o mês típico de verão (ciclo de 30 dias em Janeiro de 1995) e
durante todo o mês típico de inverno (ciclo de 30 dias em Junho de 1996), que
foram

os

cenários

hidrodinâmicos

modelados.

São

apresentadas

as

probabilidades de ocorrência maiores que 5%, pois devido às incertezas inerentes
à modelagem dos processos em foco, admite-se que probabilidades abaixo
destas não sejam significativas.
Analisando os resultados, destaca-se que não há tendência do material lançado
chegar ao litoral, seja no verão ou no inverno. No verão as probabilidades de
ocorrência de maiores concentrações são maiores, pois há menos transporte e
espalhamento devido às menores intensidades das correntes e à maior
persistência no sentido das correntes. No inverno, estas probabilidades são
menores, pois há mais transporte e espalhamento devido às maiores intensidades
e alternâncias no sentido das correntes.
As probabilidades mais significativas de ocorrerem concentrações maiores que 20
mg/l se verificam em condições de verão, por causa do menor transporte e
espalhamento, e mesmo assim são baixas, tipicamente não ultrapassam 20%.
Destaca-se ainda que apenas a fração mais fina forma nuvens que são
transportadas gerando as probabilidades de ocorrência mais baixas, nos limites
das isolinhas mostradas nos mapas. Assim, toda a areia e materiais mais grossos
ficarão retidos nas imediações dos pontos de lançamento, e somente o material
siltoso fluidizado será transportado para fora desta área.
Pode-se considerar como áreas impactadas pelas operações de bota-fora, além
da própria região do bota-fora proposto, aquelas com uma grande ocorrência de
passagem de nuvens de sedimentos com concentrações acima de um limiar. Não
há critérios estabelecidos para definir qual a freqüência de passagem aceitável,
mas com os resultados da modelagem pode-se indicar uma faixa estreita paralela

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
647

à costa, para sudoeste e para nordeste da área de bota-fora, em profundidades
acima de 25 m.

Figura 5-118: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 1 - simulação de verão. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-119: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 1 - simulação de inverno. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-120: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 2 - simulação de verão. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-121: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 2 - simulação de inverno. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-122: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 3 - simulação de verão. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-123: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 3 - simulação de inverno. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-124: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 4 - simulação de verão. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-125: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 4 - simulação de inverno. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-126: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 5 - simulação de verão. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.
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Figura 5-127: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência de descarte na Área 5 - simulação de inverno. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limiar.

Para análise da deposição primária de sedimentos foram feitas simulações cujos
resultados são apresentados na Figura 5-128 e Figura 5-129, com as espessuras
de sedimentos depositados no leito oceânico obtidas considerando os campos
hidrodinâmicos típicos de verão e de inverno, atuando compostos ao longo dos
meses de dragagem.
As simulações foram feitas considerando descarte de um mês de material
dragado em cada uma das 5 sub-regiões indicadas na Figura 5-115. Os
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resultados de espessuras de depósitos no leito oceânico obtidos nas simulações
de um mês para cada sub-região foram sobrepostos. Os resultados da
sobreposição indicam, portanto, as espessuras de depósitos no leito oceânico
resultantes dos descartes distribuídos em toda a região do bota-fora. Com isso,
foram obtidos resultados referentes a descarte de 2.500.000 m3 ao longo de 12
meses e 5.000.000 m3 ao longo de 24 meses, distribuídos aleatoriamente em toda
a área do bota-fora.
Observa-se nos resultados que as maiores espessuras de deposição primária não
ultrapassam 30 cm, o que é resultado da distribuição aleatória do material
dragado nas sub-regiões. As alturas de sedimentação observadas que
ultrapassam os limites da área de bota-fora proposto podem ser consideradas
pequenas, e compatíveis com as incertezas envolvidas em processos de
modelagem desta natureza.
Os resultados da modelagem de deposição indicam uma estratégia para os
lançamentos pelos batelões no bota-fora, em função das correntes. Os
lançamentos realizados nas sub-regiões mais ao norte (5 e 4) devem ser
privilegiados quando a corrente vier de nordeste, enquanto os lançamentos nas
sub-regiões mais a sul (3, 2 e 1) devem ser privilegiados quando a corrente vier
de

sudoeste.

Este

procedimento

de

lançamento

permitirá

uma

maior

sedimentação da parcela mais fina do material dragado no bota-fora proposto.
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Figura 5-128: Altura de sedimentação primária com lançamento nas 5 sub-regiões
durante 12 meses e descarte total de 2.500.000 m3 de material dragado.
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Figura 5-129: Altura de sedimentação primária com lançamento nas 5 sub-regiões
durante 24 meses e descarte total de 5.000.000 m3 de material dragado.

5.1.2.5.2.3

Modelagem da dragagem

Para modelagem do transporte e dispersão de sedimentos provenientes da
operação de dragagem que poderiam impactar as praias adjacentes, foi utilizado
um procedimento análogo ao utilizado para a modelagem dos lançamentos no
bota-fora. A Figura 5-130 ilustra as 4 sub-regiões utilizadas na estratégia de
modelagem, que compõem a área total a ser dragada, compreendendo canal de
acesso, bacia de evolução e áreas de atracação.
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Assim como foi feito no caso da simulação dos descartes no bota-fora, foram
executadas simulações de descartes em cada uma das áreas com duração de um
mês, para obter-se resultados probabilísticos. Conforme descrito nos dados
utilizados para a modelagem, foi considerada uma vazão de descarte de
sedimentos contínua de 84m³/dia, correspondente à fração do material dragado
que entra em suspensão.

Área 4
Área 3

Área 2

Área 1

UTM

387000

388000

389000

Figura 5-130: Sub-regiões consideradas nas modelagens de
transporte de sedimentos decorrentes da operação de dragagem.

A seguir são apresentados os resultados de percentagem de tempo de exposição
à concentração de sedimentos acima do limiar de 20 mg/l para a operação de
dragagem. Como se observa na Figura 5-131 e Figura 5-132, os resultados
indicam alterações com probabilidades muito baixas de ocorrência. Além disso,
essas alterações são bastante limitadas à região do empreendimento. Todos os
resultados foram obtidos considerando as águas da região inicialmente com 0
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mg/l de sedimentos em suspensão, como forma de ressaltar as concentrações de
sedimentos resultantes das operações de dragagem.
As simulações de verão com descartes nas áreas 1, 2, 3 e 4 e as simulações de
inverno com descarte nas áreas 2 e 4 não indicaram concentrações acima do
limiar de 20 mg/l com probabilidade maior do que 5%, por esta razão não foram
apresentadas. Note-se que esse limiar de concentrações é bastante baixo,
considerando as concentrações de sólidos suspensos naturais na região.

Figura 5-131: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20 mg/l
em decorrência da operação de dragagem na área de dragagem 1 - simulação de
inverno. A escala de cores indica a percentagem de tempo em que as concentrações
estiveram acima da concentração limite.
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Figura 5-132: Resultado de percentagem de tempo com concentração acima de 20
mg/l em decorrência da operação de dragagem na área de dragagem 3 - simulação de
inverno. A escala de cores indica a percentagem de tempo em que as concentrações
estiveram acima da concentração limite.

5.1.2.5.2.4

Considerações finais

O padrão de correntes obtido para a região de estudo a partir de sua modelagem
condiz com os resultados de monitoramentos realizados em trabalhos anteriores,
que indicam uma forte ligação das correntes com o regime de ventos incidentes,
alternando o sentido de acordo com a inversão no sentido dos ventos. Este
aspecto foi bem reproduzido pelo modelo, assim como a magnitude das correntes
no ponto de monitoramento.
A boa reprodução destes aspectos, por parte do modelo hidrodinâmico utilizado, é
um indicativo do seu bom desempenho. Considerando que os processos de
transporte em regiões costeiras abertas são dominados pelos fenômenos
advectivos, os bons resultados do modelo hidrodinâmico fornecem confiança aos
resultados do modelo de transporte de sedimentos.
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Os resultados obtidos com a modelagem do transporte de sedimentos lançados
no bota-fora mostram que estes sedimentos não atingem o litoral, seja no verão
ou no inverno. No verão há uma probabilidade maior de ocorrência de maiores
concentrações, pois há menos transporte e espalhamento devido às menores
intensidades das correntes e à maior persistência no sentido das correntes. No
inverno estas probabilidades são menores, pois há mais transporte e
espalhamento devido às maiores intensidades e alternâncias no sentido das
correntes.
A distribuição espacial das concentrações de sedimentos em suspensão indica
que as áreas impactadas pelo lançamento dos materiais dragados, além do botafora proposto, estariam localizadas em uma faixa estreita paralela à costa, para
sudoeste e para nordeste do bota-fora, em profundidades sempre acima de 25 m.
Verifica-se que apenas a fração mais fina dos sedimentos dragados forma nuvens
que são transportadas para além da região do bota-fora proposto, ou seja, toda a
areia e materiais mais grossos ficarão retidos nesta região.
Os resultados obtidos com a modelagem do transporte de sedimentos originados
da dragagem mostram que estes têm muito pouca probabilidade de alteração das
concentrações de sedimentos suspensos junto às praias adjacentes.

5.1.2.6 Modelagem de efluentes
Neste subitem é apresentado o desenvolvimento de modelagem computacional
para avaliar a dispersão no mar de efluentes líquidos que serão lançados junto à
linha de costa decorrentes das atividades de operação do EJA (Aracruz, ES).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
664

Diagnóstico Ambiental
5

5.1.2.6.1.1

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Metodologia de modelagem

Os estudos foram desenvolvidos através da aplicação de modelagem
computacional, utilizando o conjunto de modelos SisBaHiA® descrito no tópico de
modelagem da hidrodinâmica. Especificamente, além do modelo hidrodinâmico,
foram empregados:


Modelo de Transporte Lagrangeano – Determinístico: para simulação de
transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas, com o objetivo de
analisar as plumas de efluentes geradas a partir do ponto de lançamento
de efluentes do EJA junto à costa.



Modelo de Transporte Lagrangeano - Probabilístico: acoplado ao modelo
anterior, para obtenção de resultados probabilísticos computados a partir
dos resultados do modelo determinístico. Neste estudo foi empregado para
determinar probabilidades de passagem de plumas com concentração
acima de um valor limite e probabilidade de passagem de plumas com
diluição abaixo de limite especificado.

Para as simulações realizadas, foram considerados os seguintes dados de
entrada:


Dados meteo-oceanográficos (correntes, ondas, marés, ventos) que foram
utilizados para a modelagem da hidrodinâmica.



Dados de efluentes líquidos, considerando-se suas fontes e características.

5.1.2.6.1.2

Dados e cenários utilizados na modelagem

As seguintes características relativas aos efluentes líquidos foram utilizadas na
modelagem, considerando as atividades previstas na operação do EJA:

11. Vazão de efluente sanitário (lançada permanentemente): 5,6 l/s (20 m3/h).
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12. Vazão de efluente de drenagem do dique seco (lançada eventualmente):
31,1 l/s (110 m3/h).

Estes dois efluentes têm origens e tratamentos distintos, e ambos atendem aos
requisitos de lançamento de efluentes líquidos da Resolução Conama 357/05. O
ponto de lançamento é comum aos dois efluentes (coordenadas 388155;
7.803.468), e para analisar os possíveis impactos dos lançamentos foram feitas
simulações considerando:

a. Vazão de efluente sanitário sem tratamento (lançamento de
coliformes fecais com concentração de 1x109 NMP/100 ml);
b. Vazão de efluente sanitário com tratamento (lançamento de
coliformes fecais com concentração de 1x107 NMP/100 ml);
c. Vazão do efluente sanitário somada à vazão de drenagem do dique
seco.
A situação de vazão de efluente sanitário considerado sem tratamento não
corresponde a uma situação de operação, e foi feita somente para exemplificar a
necessidade do tratamento, que será feito para adequar a concentração de
coliformes fecais para o lançamento. O lançamento da vazão de efluente sanitário
é feito de modo permanente, e a situação de soma das duas vazões foi feita para
exemplificar uma situação que ocorre eventualmente, quando o dique seco
necessitar ser drenado.
Para as análises do efluente sanitário utilizou-se T90 = 3 horas, devido ao
ambiente salino e pouca profundidade. Para as análises da soma dos dois
efluentes considerou-se um poluente conservativo, para avaliar-se sua diluição,
sem taxa de decaimento.
As simulações para os casos de verão e inverno foram as mesmas consideradas
na modelagem hidrodinâmica, e feitas para períodos de 30 dias. Para ressaltar a
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influência dos efluentes oriundos do EJA na região, em todo o domínio de
modelagem esta foi a única contribuição de efluentes considerada. No mar
também foram consideradas concentrações nulas.

5.1.2.6.1.3

Modelagem de efluentes

Neste item serão apresentados os resultados obtidos com os modelos de
transporte lagrangeano do SisBaHiA® para analisar a plumas de dispersão dos
efluentes no mar. Para isso foram utilizados os campos hidrodinâmicos obtidos
com o SisBaHiA®, conforme apresentado no item de modelagem hidrodinâmica,
para a situação projetada.
Os resultados probabilísticos são apresentados com as probabilidades de
ocorrência maiores que 5%, pois devido às incertezas inerentes à modelagem dos
processos em foco, admite-se que probabilidades abaixo destas não sejam
significativas.
Os resultados a seguir (Figura 5-133 e Figura 5-135) são apresentados em forma
de mapas com plumas de concentrações (resultados determinísticos). Também
são apresentados (Figura 5-134 e Figura 5-136) mapas de percentagem de
tempo (resultados probabilísticos) com concentração de coliformes fecais acima
de 100 NMP/100 ml. A escala de cores indica a percentagem de tempo em que as
concentrações estiveram acima da concentração de 100 NMP/100 ml, que foi
considerada como limite para as análises realizadas.
Os resultados apresentados nas Figura 5-133, Figura 5-134, Figura 5-135 e
Figura 5-136 são referentes a simulações em que o efluente sanitário foi
considerado sem tratamento. O objetivo destes resultados é permitir a
comparação com os resultados das simulações em que o efluente sanitário foi
considerado com tratamento (apresentados nas Figuras 5, 6, 7 e 8).
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Figura 5-133: Resultado de concentração de coliformes fecais para vazão de
lançamento de 5,6 l/s – efluente sanitário sem tratamento (concentração de coliformes
de 1x109 NMP/100 ml): pluma instantânea da simulação de verão.
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Figura 5-134: Resultado de percentagem de tempo com concentração de coliformes
fecais acima de 100 NMP/100 ml em decorrência do lançamento de efluente sanitário
sem tratamento (vazão de 5,6 l/s e concentração de lançamento de 1x109 NMP/100 ml)
- simulação de verão. A escala de cores indica a percentagem de tempo em que as
concentrações estiveram acima da concentração limite.
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5-135: Resultado de concentração de coliformes fecais para vazão de
lançamento de 5,6 l/s – efluente sanitário sem tratamento (concentração de coliformes
de 1x109 NMP/100 ml): pluma instantânea da simulação de inverno.
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Figura 5-136: Resultado de percentagem de tempo com concentração de coliformes
fecais acima de 100 NMP/100 ml em decorrência do lançamento de efluente sanitário
sem tratamento (vazão de 5,6 l/s e concentração de lançamento de 1x109 NMP/100
ml) - simulação de inverno. A escala de cores indica a percentagem de tempo em que
as concentrações estiveram acima da concentração limite.

Conforme apontado, estas simulações considerando o lançamento de efluentes
sanitários sem tratamento foram feitas para demonstrar a necessidade do
tratamento para fazer a adequação do efluente para seu lançamento. As
concentrações observadas no desenvolvimento das plumas são altas e atingiriam
principalmente a praia ao norte na situação de inverno, levando a concentrações
que não permitiriam balneabilidade.
Nos resultados a seguir apresentam-se simulações feitas considerando o efluente
sanitário tratado, com concentração de coliformes fecais de 1x107 NMP/100 ml,
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que pode ser considerada uma concentração de coliformes fecais que é
facilmente atingida por tratamentos convencionais.
Verifica-se que com o tratamento previsto não há impacto do lançamento para as
praias adjacentes, ficando as plumas restritas à região limitada pelas estruturas
do EJA. Os resultados probabilísticos mostram que a probabilidade de ocorrência
de concentrações de coliformes fecais acima de 100 NMP/100 ml no limite interno
da região limitada pelas estruturas do EJA é muito pequena, e que é praticamente
nula no limite externo dessa região, o que se traduz em uma segurança para a
balneabilidade das praias adjacentes.

Figura 5-137: Resultado de concentração de coliformes fecais: pluma
instantânea da simulação de verão para vazão de 5,6 l/s – efluente
sanitário com tratamento. (concentração de coliformes de 1x107 NMP/100
ml).
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Figura 5-138: Resultado de percentagem de tempo com concentração de
coliformes fecais acima de 100 NMP/100 ml em decorrência do lançamento
de efluente sanitário com tratamento (vazão de 5,6 l/s e concentração de
lançamento de 1x107 NMP/100 ml) - simulação de verão. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limite.
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Figura 5-139: Resultado de concentração de coliformes fecais: pluma
instantânea da simulação de inverno para vazão de 5,6 l/s – efluente sanitário
com tratamento (concentração de coliformes de 1x107 NMP/100 ml).
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Figura 5- 140: Resultado de percentagem de tempo com concentração de
coliformes fecais acima de 100 NMP/100 ml em decorrência do lançamento
de efluente sanitário com tratamento (vazão de 5,6 l/s e concentração de
lançamento de 1x107 NMP/100 ml) - simulação de inverno. A escala de cores
indica a percentagem de tempo em que as concentrações estiveram acima da
concentração limite.

Para a análise do lançamento eventual e conjunto, das vazões provenientes do
efluente sanitário e da drenagem do dique seco, foram feitas simulações para
verificar a diluição de um contaminante conservativo.
Os resultados da Figura 5-141 e Figura 5-142 apresentam as probabilidades de
ocorrência de diluições inferiores a 1/100 (diluição de cem vezes) da
concentração de lançamento. Com isso se tem uma delimitação da zona de
influência de poluição residual causada pelos efluentes, através da probabilidade
de se ter, no mar, poluentes conservativos oriundos dos efluentes com
concentrações superiores a 1,0% (um por cento) da concentração que tinham
quando lançados.
Considerando que os efluentes serão tratados para atenderem os padrões de
lançamento previstos na Resolução CONAMA 357/05, os resultados indicam que
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haverá uma grande diluição destes na região delimitada pelas estruturas do EJA,
pois se pode considerar que nos limites das isolinhas de probabilidade
apresentadas serão verificadas diluições na ordem de 100 vezes.
Assim, os resultados da Figura 5-141 e Figura 5-142 indicam a zona de mistura
que haverá no entorno do ponto de lançamento, e que, mesmo quando
considerada a situação eventual de drenagem do dique seco, os impactos
advindos dos lançamentos de efluentes ficarão restritos principalmente à área
delimitada pelas estruturas do EJA.

Figura 5-141: Contaminante conservativo: mapa de
probabilidade de ocorrência de diluições inferiores a 1/100 da
concentração de lançamento – situação de verão.
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Figura 5-142: Contaminante conservativo: mapa de
probabilidade de ocorrência de diluições inferiores a 1/100 da
concentração de lançamento - situação de inverno.

5.1.3 Meio marinho - qualidade da água e dos sedimentos

5.1.3.1 Qualidade do sedimento da área de dragagem
O presente relatório classifica o sedimento a ser dragado para a implantação do
Estaleiro Jurong Aracruz (Aracruz, ES), considerando os critérios, físicos e
químicos, estabelecidos pela Resolução CONAMA 344/04.
Para analisar as características físico-químicas destes sedimentos foi executado
um plano de amostragem, que contemplou a representação do volume a ser
dragado, estimado em 5.000.000 m3.
A caracterização física avaliou a distribuição granulométrica das amostras de
sedimentos, cujos resultados foram organizados na Tabela 5-27.
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A caracterização química investigou parâmetros de metais pesados e Arsênio,
Biocidas Organoclorados, Bifenilas Policromadas, Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos, Carbono Orgânico Total e Nutrientes. Os resultados analíticos são
mostrados em tabelas panorâmicas no Tabela 5-28 a Tabela 5-37.
Na discussão dos aspectos físicos, os materiais constituintes dos sedimentos são
identificados através de sua granulometria, enquanto que a avaliação química
compara os resultados analíticos com os valores orientadores previstos na
Resolução 344/04, relacionados à probabilidade do poluente implicar em efeitos
adversos à biota.
Complementa a caracterização química a avaliação da possibilidade dos
sedimentos contribuírem em processos de eutrofização na área de disposição.
Esta avaliação compara as concentrações de carbono orgânico total e nutrientes
com valores de referência da Resolução 344/04.
Finalizando a classificação dos sedimentos, as caracterizações desenvolvidas são
trabalhadas de forma global, para subsidiar o processo de tomada de decisão no
licenciamento ambiental da disposição dos sedimentos, em águas jurisdicionais
brasileiras.
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Tabela 5-27: Distribuição granulométrica das amostras de sedimento
coletadas na área a ser dragada.
Areia
média

Areia
fina

Areia
muito
fina

Silte

Argila

P1 F
1,3
P1 S
15,7
P2 F
0,5
P2 S
33,6
P3 F
2,6
P3 S
4,3
P4 F
0,1
P4 S
2,6
P5 F
0,0
P5 S
0,1
P6 F
0,1
P6 S
0,0
P7 F
12,5
P7 S
3,3
P8 F
0,5
P8 S
1,5
P9 F
11,9
P9 S
0,0
P10 F
62,6
P10 S
73,9
P11 S
0,1
P12 S
3,0
P13 S
0,1
P14 S
2,1
P15 S
0,6
P16 S
49,6
P17 S
2,5
P18 S
5,4
P19 S
0,0
P20 S
0,1
P21 S
0,0
P22 S
2,2
P23 S
8,2
P24 S
39,9
P25 S
4,9
P26 S
0,0
P27 S
0,1
P28 S
93,5
P29 S
16,0
P30 S
42,0
P31 S
0,7
P32 S
57,8
P33 S
0,0
P34 S
0,0
P35 S
4,2
P36 S
1,4
P37 S
0,5
P38 S
3,4
P39 S
0,0
P40 S
41,6
F: Fundo; S: Superfície.

Areia
grossa

Classificação (%)
Pontos
de
Amostragem

Areia
Muito
Gross
a
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21,4
51,1
13,3
41,9
23,3
23,6
17,3
16,4
2,3
26,2
6,9
3,3
15,7
12,0
10,5
14,3
10,8
0,6
29,4
12,4
16,5
30,2
9,9
20,5
13,8
24,0
13,5
3,9
15,4
8,7
6,7
13,0
15,3
30,9
18,8
6,5
10,2
5,0
27,7
35,0
10,8
12,6
0,0
0,0
21,4
13,1
10,7
21,7
3,2
40,9

25,2
29,9
22,9
13,1
26,7
17,4
35,0
17,4
20,6
22,7
26,4
24,5
20,5
25,8
25,2
16,0
23,1
9,3
6,1
5,2
35,2
50,9
49,2
45,4
46,2
17,8
11,5
10,3
24,1
22,5
49,1
18,8
29,3
11,7
22,5
8,3
22,9
0,3
20,2
19,0
12,2
5,6
2,5
4,1
21,5
16,5
32,8
38,3
17,6
9,6

17,3
2,8
13,4
5,8
15,5
9,7
20,5
14,0
55,5
9,8
51,5
41,3
40,0
15,1
39,2
11,9
43,3
8,8
1,8
2,4
14,8
12,2
34,7
24,0
34,9
6,4
17,7
18,1
11,2
28,3
37,5
21,9
24,5
4,5
14,9
13,3
18,2
0,0
10,6
3,6
15,5
11,0
19,2
44,1
13,2
11,9
44,5
25,5
34,4
1,8

6,6
0,5
5,8
3,9
11,0
7,8
5,8
17,7
19,4
14,0
14,5
14,7
11,0
16,7
14,4
15,3
10,0
10,7
0,1
0,8
4,8
1,0
2,6
2,7
3,5
1,4
19,6
18,5
14,5
12,5
3,4
18,3
9,5
2,6
7,5
29,1
15,6
0,0
8,1
0,4
23,1
6,8
37,1
42,9
14,0
8,7
9,9
6,2
21,2
1,4

20,7
0,0
33,9
1,7
15,1
33,3
15,0
24,7
2,2
20,2
0,6
13,5
0,3
25,8
6,9
35,0
0,9
61,3
0,0
4,4
25,5
1,9
2,5
3,8
1,0
0,8
26,4
30,1
27,4
19,6
2,9
20,7
9,1
8,7
27,5
34,1
23,5
1,2
12,5
0,0
29,5
5,7
30,9
7,6
19,7
41,1
1,5
3,7
15,3
4,4

7,5
0,0
10,2
0,0
5,8
3,9
6,3
7,2
0,0
7,0
0,0
2,7
0,0
1,3
3,3
6,0
0,0
9,3
0,0
0,9
3,1
0,8
1,0
1,5
0,0
0,0
8,8
13,7
7,4
8,3
0,4
5,1
4,1
1,7
3,9
8,7
9,5
0,0
4,9
0,0
8,2
0,5
10,3
1,3
6,0
7,3
0,1
1,2
8,3
0,3
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Tabela 5-28: Concentrações de metais e Arsênio (mg/kg) nas amostras de sedimento. Amostras de P1F a P15S.

P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S

Arsênio

Cádmio

Chumbo

Cobre

Cromo

Mercúrio

Níquel

Zinco

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5

< 0,5
50,0
< 0,6
< 0,6
< 0,6
< 0,6
< 0,6
< 0,6
< 0,5
42,0
< 0,5
29,0
< 0,5
< 0,7
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,7
< 0,5
32,0
< 0,7
< 0,5
< 0,6
< 0,5
< 0,5

0,052
0,045
0,056
0,055
0,058
0,061
0,059
0,058
0,050
0,064
0,053
0,054
0,050
0,067
0,053
0,046
0,047
0,067
0,053
0,043
0,071
0,054
0,056
0,052
0,049

< 0,052
<0,045
< 0,056
< 0,055
< 0,058
< 0,061
< 0,059
< 0,058
< 0,050
< 0,064
< 0,053
< 0,054
< 0,05
< 0,067
< 0,053
<0,046
<0,047
< 0,067
< 0,053
<0,043
< 0,071
< 0,054
< 0,056
< 0,052
<0,049

0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5

2,2
3,7
2,3
1,1
2,0
3,3
1,6
0,8
1,2
4,1
1,5
3,1
1,2
4,7
0,6
1,9
0,9
1,5
0,6
1,7
1,6
2,8
1,8
1,2
1,9

0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5

15,0
6,9
9,0
8,6
8,9
13,0
9,9
8,7
5,8
9,9
6,7
8,5
5,8
< 0,7
7,4
< 0,5
9,0
13,0
10,0
8,2
13,0
< 0,5
2,4
2,0
< 0,5

0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5

11,0
9,0
12,0
14,0
9,1
22,0
8,2
13,0
6,5
19,0
6,5
9,7
6,3
12,0
5,4
8,9
5,2
23,0
3,4
5,5
8,9
10,0
7,1
8,5
9,7

0,026
0,023
0,028
0,028
0,029
0,030
0,030
0,029
0,025
0,032
0,026
0,027
0,025
0,033
0,027
0,023
0,024
0,033
0,027
0,022
0,036
0,027
0,028
0,026
0,024

0,13
0,10
0,049
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,11
0,10
0,12
0,12
0,13
0,038
0,032
0,036
0,15
0,064
0,03
0,067
0,16
0,029
0,13
0,12
< 0,024

0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5

1,5
1,4
2,3
2,3
1,3
4,0
0,9
1,9
< 0,5
6,3
< 0,5
1,7
< 0,5
2,1
< 0,5
2,4
< 0,5
3,0
< 0,5
1,2
1,1
< 0,5
0,7
0,7
0,9

0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5

7,3
4,2
6,7
8,
7,5
9,5
6,1
7,5
4,2
8,3
3,7
6,9
4,5
4,3
3,5
4,2
3,2
8,0
2,4
3,1
7,9
1,6
4,7
4,8
3,0

LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.
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Tabela 5-29: Concentrações de metais e Arsênio (mg/kg) nas amostras de sedimento. Amostras de P16S a P40S.
Arsênio

LQ

RA

Cádmio

LQ

RA

Chumbo

LQ

RA

Cobre

LQ

RA

Cromo

Mercúrio

Níquel

Zinco

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

0,4
1,8
0,4
3,5
0,4
P16 S
0,4
20,0 0,037 < 0,037
P17 S
0,6
< 0,6 0,061 < 0,061
0,6
< 0,6
0,6
7,6
0,6
P18 S
0,6
< 0,6 0,057 < 0,057
0,6
< 0,6
0,6
11,0
0,6
P19 S
0,5
< 0,5 0,048 <0,048
0,5
2,9
0,5
8,0
0,5
P20 S
0,5
< 0,5 0,050 < 0,050
0,5
2,3
0,5
10,0
0,5
P21 S
0,5
< 0,5 0,053 < 0,053
0,5
1,8
0,5
< 0,5
0,5
P22 S
0,6
< 0,6 0,063 < 0,063
0,6
1,9
0,6
1,1
0,6
P23 S
0,6
< 0,6 0,064 < 0,064
0,6
1,3
0,6
0,8
0,6
P24 S
0,5
< 0,5 0,053 < 0,053
0,5
1,1
0,5
8,9
0,5
P25 S
0,5
< 0,5 0,050 < 0,050
0,5
< 0,5
0,5
9,7
0,5
P26 S
0,6
< 0,6 0,059 < 0,059
0,6
< 0,6
0,6
2,4
0,6
P27 S
0,5
< 0,5 0,049 < 0,049
0,5
0,6
0,5
< 0,5
0,5
P28 S
0,5
< 0,5 0,046 < 0,046
0,5
< 0,5
0,5
< 0,5
0,5
P29 S
0,6
< 0,6 0,057 < 0,057
0,6
1,3
0,6
< 0,6
0,6
P30 S
0,6
< 0,6 0,061 < 0,061
0,6
1,5
0,6
< 0,6
0,6
P31 S
0,5
< 0,5 0,051 < 0,051
0,5
1,4
0,5
< 0,5
0,5
P32 S
0,5
< 0,5 0,050 < 0,050
0,5
0,6
0,5
< 0,5
0,5
P33 S
0,6
< 0,6 0,065 < 0,065
0,6
4,5
0,6
20,0
0,6
P34 S
0,5
< 0,5 0,054 < 0,054
0,5
2,0
0,5
< 0,5
0,5
P35 S
0,6
< 0,6 0,056 < 0,056
0,6
2,6
0,6
1,4
0,6
P36 S
0,7
< 0,7 0,070 < 0,070
0,7
2,6
0,7
14,0
0,7
P37 S
0,5
< 0,5 0,054 < 0,054
0,5
1,1
0,5
< 0,5
0,5
P38 S
0,6
< 0,6 0,062 < 0,062
0,6
< 0,6
0,6
0,6
0,6
P39 S
0,5
< 0,5 0,054 < 0,054
0,5
2,1
0,5
< 0,5
0,5
P40 S
0,6
< 0,6 0,059 < 0,059
0,6
1,3
0,6
1,2
0,6
LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.

4,7
5,6
11,0
52,0
9,3
9,3
11,0
9,4
10,0
4,0
14,0
4,5
5,0
18,0
6,8
9,1
5,3
14,0
13,0
14,0
11,0
7,8
7,3
8,9
11,0

0,018
0,030
0,028
0,024
0,025
0,026
0,031
0,032
0,026
0,025
0,029
0,024
0,023
0,028
0,031
0,026
0,025
0,032
0,027
0,028
0,035
0,027
0,031
0,027
0,030

0,091
0,150
0,079
0,260
0,045
< 0,026
< 0,031
< 0,032
0,130
0,110
0,620
< 0,024
< 0,023
0,500
< 0,031
0,270
< 0,025
0,160
< 0,027
< 0,028
0,040
< 0,027
< 0,031
< 0,027
< 0,03

0,4
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,5
0,6

0,9
0,8
0,6
6,8
1,4
0,6
1,0
< 0,6
2,2
< 0,5
3,9
< 0,5
< 0,5
0,7
< 0,6
< 0,5
< 0,5
2,0
0,7
1,5
1,7
< 0,5
0,7
0,5
1,2

0,4
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,5
0,6

2,3
5,8
4,2
6,6
7,1
3,1
4,7
2,8
6,3
4,2
5,4
1,4
1,1
2,5
1,9
2,5
2,2
12,0
3,4
5,5
9,3
2,3
3,3
3,3
4,1
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Tabela 5-30: Concentrações de Biocidas (μg/kg) nas amostras de sedimento. Amostras de P1F a P15S.
BHC Alfa

LQ

RA

BHC Beta

LQ

RA

BHC Delta

LQ

RA

BHC Gama

LQ

0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
0,095
< 0,095
0,095
< 0,095
0,095
< 0,095
0,095
0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
0,097
< 0,097
0,097
< 0,097
0,097
< 0,097
0,097
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
< 0,120
0,120
0,100
< 0,100
0,100
< 0,100
0,100
< 0,100
0,100
0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
< 0,110
0,110
0,095
< 0,095
0,095
< 0,095
0,095
< 0,095
0,095
0,140
< 0,140
0,140
< 0,140
0,140
< 0,140
0,140
0,099
< 0,099
0,099
< 0,099
0,099
< 0,099
0,099
0,095
< 0,095
0,095
< 0,095
0,095
< 0,095
0,095
0,091
< 0,091
0,091
< 0,091
0,091
< 0,091
0,091
0,130
< 0,130
0,130
< 0,130
0,130
< 0,130
0,130
0,099
< 0,099
0,099
< 0,099
0,099
< 0,099
0,099
0,081
< 0,081
0,081
< 0,081
0,081
< 0,081
0,081
0,140
< 0,140
0,140
< 0,140
0,140
< 0,140
0,140
0,011
< 0,011
0,011
< 0,011
0,011
< 0,011
0,011
0,012
< 0,012
0,012
< 0,012
0,012
< 0,012
0,012
0,011
< 0,011
0,011
< 0,011
0,011
< 0,011
0,011
0,011
< 0,011
0,011
< 0,011
0,011
< 0,011
0,011
LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.
P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S

Cis Clordano

RA

LQ

RA

LQ

RA

< 0,110
< 0,095
< 0,110
< 0,110
< 0,120
< 0,120
< 0,120
< 0,120
< 0,097
< 0,120
< 0,100
< 0,110
< 0,095
< 0,140
< 0,099
< 0,095
< 0,091
< 0,130
< 0,099
< 0,081
< 0,140
< 0,011
< 0,012
< 0,011
< 0,011

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

< 0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

< 0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034
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Tabela 5-31: Concentrações de Biocidas (μg/kg) nas amostras de sedimento. Amostras de P16S a P40S.
DDD (isômeros)

LQ

RA

DDE (isômeros)

LQ

RA

DDT (isômeros)

LQ

RA

Dieldrin

LQ

P16 S
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,210
P17 S
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,190
P18 S
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,220
P19 S
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,180
P20 S
0,190
< 0,190
0,190
< 0,190
0,190
< 0,190
0,230
P21 S
0,200
< 0,200
0,200
< 0,200
0,200
< 0,200
0,240
P22 S
0,190
< 0,190
0,190
< 0,190
0,190
< 0,190
0,230
P23 S
0,200
< 0,200
0,200
< 0,200
0,200
< 0,200
0,240
P24 S
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,200
P25 S
0,200
< 0,200
0,200
< 0,200
0,200
< 0,200
0,240
P26 S
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,200
P27 S
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,180
< 0,180
0,220
P28 S
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,190
P29 S
0,230
< 0,230
0,230
< 0,230
0,230
< 0,230
0,280
P30 S
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,200
P31 S
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,190
P32 S
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,160
< 0,160
0,190
P33 S
0,210
< 0,210
0,210
< 0,210
0,210
< 0,210
0,250
P34 S
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,170
< 0,170
0,200
P35 S
0,140
< 0,140
0,140
< 0,140
0,140
< 0,140
0,170
P36 S
0,230
< 0,230
0,230
< 0,230
0,230
< 0,230
0,280
P37 S
0,017
< 0,017
0,017
< 0,017
0,017
< 0,017
0,021
P38 S
0,019
< 0,019
0,019
< 0,019
0,019
< 0,019
0,023
P39 S
0,017
< 0,017
0,017
< 0,017
0,017
< 0,017
0,021
P40 S
0,017
< 0,017
0,017
< 0,017
0,017
< 0,017
0,021
LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.

RA

LQ

RA

< 0,210
< 0,190
< 0,220
< 0,180
< 0,230
< 0,240
< 0,230
< 0,240
< 0,200
< 0,240
< 0,200
< 0,220
< 0,190
< 0,280
< 0,200
< 0,190
< 0,190
< 0,250
< 0,200
< 0,170
< 0,280
< 0,021
< 0,023
< 0,021
< 0,021

0,210
0,190
0,220
0,180
0,230
0,240
0,230
0,240
0,200
0,240
0,200
0,220
0,190
0,280
0,200
0,190
0,190
0,250
0,200
0,170
0,280
0,021
0,023
0,021
0,021

< 0,210
< 0,190
< 0,220
< 0,220
< 0,230
< 0,240
< 0,230
< 0,240
< 0,200
< 0,240
< 0,200
< 0,220
< 0,190
< 0,280
< 0,200
< 0,190
< 0,190
< 0,250
< 0,200
< 0,170
< 0,280
< 0,021
< 0,023
< 0,021
< 0,021

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Endrin

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
683

Tabela 5-32: Concentrações totais de Bifenilas
Policromadas nas amostras de sedimento.
Pontos de
Amostragem

PCB (μg/kg).
LQ

2,42
2,22
2,48
2,46
2,58
2,78
2,58
2,77
2,26
2,70
2,33
2,49
2,21
3,18
2,31
2,21
2,11
2,88
2,29
1,88
3,17
0,24
0,27
0,24
0,24
1,78
2,62
2,73
2,08
2,34
0,24
0,27
0,27
2,37
2,13
0,27
0,24
0,21
0,26
0,26
0,26
0,24
2,86
0,26
0,26
3,00
0,25
0,30
0,26
0,27
LQ: Limite de quantificação; RA:
analítico. F: Fundo; S: Superfície.
P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S
P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S
P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S
P37 S
P38 S
P39 S
P40 S

RA
< 2,42
< 2,22
< 2,48
< 2,46
< 2,58
< 2,78
< 2,58
< 2,77
< 2,26
< 2,70
< 2,33
< 2,49
< 2,21
< 3,18
< 2,31
< 2,21
< 2,11
< 2,88
< 2,29
< 1,88
< 3,17
< 0,24
< 0,27
< 0,24
< 0,24
< 1,78
< 2,62
< 2,73
< 2,08
< 2,34
< 0,24
< 0,27
< 0,27
< 2,37
< 2,13
< 0,27
< 0,24
< 0,21
< 0,26
< 0,26
< 0,26
< 0,24
< 2,86
< 0,26
< 0,26
< 3,00
< 0,25
<0,30
< 0,26
< 0,27
Resultado
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Tabela 5-33: Concentrações de HAP expressas em (μg/kg) individuais e soma por amostra de sedimento. Amostras de P1F a P15S.

P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S

Benzo(a)antraceno

Benzo(a)pireno

Criseno

Dibenzo(a,h)antraceno

Acenafteno

Acenaftileno

Antraceno

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

0,826
< 0,320
0,623
0,471
0,569
2,900
0,690
0,983
< 0,330
1,800
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
0,409
< 0,310
1,400
< 0,33
0,468
1,200
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

1,200
< 0,320
0,887
0,894
0,846
5,100
1,100
1,700
< 0,330
3,500
< 0,340
0,607
0,415
< 0,460
0,495
< 0,320
0,536
3,400
< 0,330
0,711
2,300
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

0,742
< 0,320
0,597
0,421
0,532
2,800
0,654
0,960
< 0,330
1,900
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
1,300
< 0,330
0,437
0,971
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

0,689
< 0,320
< 0,360
0,623
< 0,370
1,200
< 0,370
< 0,400
< 0,330
1,100
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
1,200
< 0,330
0,452
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

<0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

<0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
0,547
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

<0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.
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Tabela 5-34: Concentrações de HAP expressas em (μg/kg) individuais e soma por amostra de sedimento. Amostras de P16S a P40S.

P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S
P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S
P37 S
P38 S
P39 S
P40 S

Benzo(a)antracen
o

Benzo(a)pireno

Criseno

Dibenzo(a,h)antraceno

Acenafteno

Acenaftileno

Antraceno

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

0,762
1,700
2,00
0,457
3,100
< 0,035
< 0,039
< 0,039
0,539
0,938
0,056
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
0,120
1,300
0,040
0,085
2,300
< 0,036
0,091
< 0,037
0,053

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

0,964
2,600
4,500
0,892
5,700
< 0,035
< 0,039
< 0,039
1,100
1,400
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
0,127
2,700
< 0,037
0,112
4,500
< 0,036
0,119
< 0,037
0,082

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

0,684
1,500
2,00
0,457
3,100
< 0,035
< 0,039
< 0,039
0,591
0,834
0,093
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
0,150
1,300
0,038
0,088
2,700
< 0,036
0,116
< 0,037
0,061

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

< 0,260
< 0,380
1,400
< 0,300
2,000
< 0,035
< 0,039
< 0,039
0,642
0,668
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
< 0,034
< 0,410
< 0,037
< 0,037
1,200
< 0,036
< 0,043
< 0,037
0,046

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

< 0,260
< 0,380
< 0,390
< 0,300
< 0,340
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
< 0,310
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
< 0,034
< 0,410
< 0,037
< 0,037
< 0,430
< 0,036
< 0,043
< 0,037
< 0,038

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

< 0,260
< 0,380
< 0,390
< 0,300
0,821
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
< 0,310
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
< 0,034
< 0,410
< 0,037
< 0,037
0,509
< 0,036
< 0,043
< 0,037
< 0,038

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

< 0,260
< 0,380
< 0,390
< 0,300
0,522
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
< 0,310
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
0,040
< 0,41
< 0,037
< 0,037
< 0,430
< 0,036
< 0,043
< 0,037
< 0,038

LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.
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Tabela 5-35: Concentrações de HAP expressas em (μg/kg) individuais e soma por amostra de sedimento. Amostras de P1F a P15S.

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

<0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
0,522
< 0,310
< 0,420
< 0,330
0,377
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

0,948
< 0,320
0,695
< 0,360
0,441
2,300
0,716
0,819
< 0,330
1,200
< 0,340
< 0,360
< 0,320
1,400
< 0,330
0,648
< 0,310
1,100
< 0,330
1,200
0,641
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

<0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

<0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
< 0,460
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

<0,350
< 0,320
< 0,360
< 0,360
< 0,370
< 0,400
< 0,370
< 0,400
< 0,330
< 0,390
< 0,340
< 0,360
< 0,320
0,489
< 0,330
< 0,320
< 0,310
< 0,420
< 0,330
< 0,270
< 0,460
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

0,350
0,320
0,360
0,360
0,370
0,400
0,370
0,400
0,330
0,390
0,340
0,360
0,320
0,460
0,330
0,320
0,310
0,420
0,330
0,270
0,460
0,034
0,038
0,034
0,034

0,872
< 0,320
0,619
< 0,360
0,403
2,600
0,644
0,761
< 0,330
1,400
< 0,340
< 0,360
< 0,320
0,933
< 0,330
0,421
< 0,310
1,100
< 0,330
0,788
0,661
< 0,034
< 0,038
< 0,034
< 0,034

4,49
4,12
4,61
4,56
0,37
5,16
4,78
5,14
4,20
5,01
4,32
4,63
4,11
5,89
4,28
4,09
3,91
5,35
4,25
3,50
5,89
0,44
0,49
0,44
0,44

6,30
< 4,12
< 4,61
< 4,56
< 4,78
18,00
5,30
6,80
< 4,20
12,00
< 4,32
< 4,63
< 4,11
7,40
< 4,28
4,80
< 3,91
11,00
< 4,25
4,70
6,60
< 0,44
< 0,49
< 0,44
< 0,44

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

2-Metilnaftaleno

Naftaleno

Pireno

LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.
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Tabela 5-36: Concentrações de HAP expressas em (μg/kg) individuais e soma por amostra de sedimento. Amostras de P16S a P40S.

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

LQ

RA

P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S
P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S
P37 S
P38 S
P39 S
P40 S

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

0,372
< 0,380
< 0,390
< 0,300
0,416
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
< 0,310
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
0,135
< 0,410
< 0,037
< 0,037
< 0,430
< 0,036
< 0,043
< 0,037
< 0,038

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

1,700
1,200
1,500
< 0,300
3,200
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
0,733
0,103
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
0,337
1,100
0,055
0,132
1,800
< 0,036
0,164
0,038
0,076

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

< 0,260
< 0,380
< 0,390
< 0,300
< 0,340
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
< 0,310
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
< 0,034
< 0,410
< 0,037
< 0,037
< 0,430
< 0,036
< 0,043
< 0,037
< 0,038

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

< 0,260
< 0,380
< 0,390
< 0,300
0,442
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
0,567
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
< 0,034
< 0,410
< 0,037
< 0,037
< 0,430
< 0,036
< 0,043
< 0,037
< 0,038

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

< 0,260
< 0,380
< 0,390
< 0,300
< 0,340
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
< 0,310
< 0,038
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
< 0,034
< 0,410
< 0,037
0,044
< 0,430
< 0,036
< 0,043
< 0,037
< 0,038

0,260
0,380
0,390
0,300
0,340
0,035
0,039
0,039
0,340
0,310
0,038
0,034
0,029
0,037
0,037
0,036
0,034
0,410
0,037
0,037
0,430
0,036
0,043
0,037
0,038

1,200
1,300
1,500
< 0,300
2,900
< 0,035
< 0,039
< 0,039
< 0,340
0,846
0,085
< 0,034
< 0,029
< 0,037
< 0,037
< 0,036
0,231
1,000
0,051
0,109
2,100
< 0,036
0,131
< 0,037
0,070

3,300
4,870
5,070
3,850
4,340
0,450
0,500
0,500
4,400
3,950
0,490
0,450
0,380
0,480
0,490
0,470
0,440
5,300
0,470
0,480
5,560
0,470
0,560
0,480
0,038

6,700
11,000
15,000
< 3,850
23,000
< 0,450
< 0,500
< 0,500
< 4,400
6,600
0,638
< 0,450
< 0,380
< 0,480
< 0,490
< 0,470
1,300
9,400
< 0,470
0,787
17,000
< 0,470
0,961
< 0,480
0,576

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

2-Metilnaftaleno

Naftaleno

Pireno

LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado analítico. F: Fundo; S: Superfície.
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Tabela 5-37: Percentuais de COT e
concentrações de Nitrogênio Total e Fósforo total
nas amostras de sedimento.
Pontos
de
Amostragem

COT
(% p/p)

N
(mg/kg)

P
(mg/kg)

6,70
661
625
7,70
888
846
5,30
1140
744
1,60
487
519
7,80
1502
643
6,40
602
875
9,60
794
713
5,70
617
577
14,00
1207
671
7,90
676
1134
8,20
947
648
5,80
679
735
9,00
989
677
3,60
418
963
8,60
987
607
6,40
538
481
8,20
886
525
7,00
775
800
8,50
919
521
7,00
384
492
5,90
814
694
5,40
316
676
5,70
282
680
5,00
404
618
4,80
370
750
< 0,05
363
341
8,90
462
473
8,60
377
661
6,70
576
815
4,80
1136
552
4,70
256
747
5,60
486
745
5,50
422
827
7,50
528
646
8,50
422
435
8,20
488
927
8,00
389
782
8,10
345
422
7,60
322
696
8,90
459
934
7,60
381
719
11,00
344
887
6,10
587
869
8,40
505
904
7,70
364
779
7,60
627
1221
7,10
409
697
9,30
536
839
6,50
581
782
9,50
294
673
LQ: Limite de quantificação; RA: Resultado
analítico. F: Fundo; S: Superfície.
P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S
P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S
P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S
P37 S
P38 S
P39 S
P40 S
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5.1.3.1.1 Plano de amostragem e de análise dos sedimentos
A distribuição dos pontos de amostragem de sedimento foi projetada de forma a
contemplar a representação horizontal de toda a superfície do fundo marinho a
ser dragado. As coordenadas, de cada ponto de amostragem, estão indicadas na
Tabela 5-38. A distribuição dos pontos de coleta é apresentada no mapa da
Figura 5-143.
Tabela 5-38: Coordenadas geográficas
UTM (WGS84) dos pontos de amostragem
de sedimento.
Ponto

UTM x

UTM y

P1 S
P2 S
P3 S
P4 S
P5 S
P6 S
P7 S
P8 S
P9 S
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S
P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S
P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S
P37 S
P38 S
P39 S
P40 S

389.095
389.072
388.887
388.959
388.801
388.724
388.600
388.605
388.520
388.484
388.434
388.268
388.315
388.175
388.233
388.346
388.391
388.454
388.305
388.267
388.178
388.086
388.128
388.212
388.366
388.164
388.105
388.017
387.993
387.893
387.997
388.035
387.894
387.793
387.909
387.763
387.676
387.608
387.677
387.795

7.803.403
7.803.492
7.803.470
7.803.406
7.803.372
7.803.437
7.803.427
7.803.338
7.803.286
7.803.373
7.803.456
7.803.525
7.803.432
7.803.418
7.803.366
7.803.331
7.803.242
7.803.185
7.803.142
7.803.224
7.803.283
7.803.305
7.803.188
7.803.058
7.803.076
7.802.945
7.803.034
7.803.085
7.803.180
7.803.042
7.802.967
7.802.858
7.802.892
7.802.918
7.802.786
7.802.773
7.802.771
7.802.677
7.802.625
7.802.705
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Figura 5-143: Mapa de localização dos pontos de coleta de sedimentos e do limite da área a ser dragada.
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A coleta de amostras ao longo da coluna de sedimentos foi realizada na região a
ser dragada para canal de acesso, uma vez que no restante da região a
espessura de sedimentos é muito pequena. O Tabela 5-39 apresenta as posições
das amostras na coluna de sedimentos amostrada, para cada ponto de coleta.
Nos pontos indicados superfície e fundo foram coletadas duas amostras, uma
correspondente à superfície do leito marinho e outra correspondente à
profundidade da coluna de sedimentos que foi amostrada com o testemunhador.
Tabela 5-39: Posição da amostra na
coluna de sedimentos amostrada, por
ponto de coleta
Ponto

Posição da amostra

P1 S
P2 S
P3 S
P4 S
P5 S
P6 S
P7 S
P8 S
P9 S
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S
P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S
P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S
P37 S
P38 S
P39 S
P40 S

Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície, fundo
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
Superfície
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As maiores espessuras de sedimentos observadas na região a ser dragada
aproximaram-se de 0,5m, com baixa freqüência. Embaixo desta camada de
sedimentos existe material composto principalmente por concreções lateríticas.
As operações de amostragem adotadas abrangeram as seguintes etapas:
1. Campanha de coleta de amostras realizada durante os dias 21 a 24 de
outubro de 2009, com transporte até o local de cada ponto de amostragem
através de barco a motor e posicionamento por GPS;
2. Amostragem por mergulho autônomo, através de amostradores em aço,
tipo testemunhador ou coletor, para simples coleta ou penetração conforme
espessura da coluna de sedimentos;
3. Posicionamento dos amostradores perpendicularmente à superfície de
coleta em cada ponto de amostragem;
4. Penetração dos amostradores, por ponto de amostragem, no interior do
sedimento até a máxima profundidade obtida por cravação manual ou
simples coleta por pressão manual;
5. Retirada

do

sedimento

dos

amostradores

(Figura

5-144)

e

acondicionamento das amostras na embarcação
6. Em laboratório, as amostras foram preparadas e enviadas para análise.
A metodologia de amostragem de sedimento contemplou, considerando a Tabela
I constante na Resolução CONAMA 344/04:


40 (quarenta) estações de amostragem;



50 (cinqüenta) amostras para análise granulométrica,



50 (cinqüenta) amostras para análise química;

Os sedimentos foram analisados fisicamente em relação à distribuição
granulométrica e à porcentagem de sólidos.
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Figura 5-144: Aspectos dos sedimentos coletados.

Complementando a análise química também foram determinados os percentuais
de Carbono Orgânico Total (COT), e as concentrações de Nitrogênio total e
Fósforo total.

5.1.3.1.2 Resultados das analises
Neste capítulo são apresentados os resultados das análises físicas e químicas
das amostras de sedimento. Os boletins de resultados das análises físicas e
químicas realizadas com as amostras de sedimento são apresentados no ANEXO
XXXV.
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Parâmetros físicos

A classificação granulométrica dos sedimentos foi realizada segundo a Escala
Granulométrica de Wentworth. A distribuição granulométrica das amostras de
sedimento é apresentada nas tabelas do Tabela 5-27.
Areias muito grossas a areias muito finas, siltes e argilas são os materiais
constituintes da camada de sedimentos.
As frações destes materiais nas amostras podem ser observadas na Figura 5145. As areias constituem a maior parcela da massa dos sedimentos.
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P40 S
P39 S
P38 S
P37 S
P36 S
P35 S
P34 S
P33 S
P32 S
P31 S
P30 S
P29 S
P28 S
P27 S
P26 S
P25 S
P24 S
P23 S
P22 S
P21 S
P20 S
P19 S
P18 S
P17 S
P16 S
P15 S
P14 S
P13 S
P12 S
P11 S
P10 S
P10 F
P9 S
P9 F
P8 S
P8 F
P7 S
P7 F
P6 S
P6 F
P5 S
P5 F
P4 S
P4 F
P3 S
P3 F
P2 S
P2 F
P1 S
P1 F

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

% da classe granulométrica

Areia

Silte

Argila

Figura 5-145: Frações dos materiais constituintes dos sedimentos.
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Parâmetros químicos

As Tabelas do Tabela 5-28 a Tabela 5-37 apresentam os dados de resultados
analíticos e limites de quantificação correspondentes, para todas as amostras de
sedimento a ser dragado.

5.1.3.1.2.2.1 Metais pesados e arsênio
A freqüência de metais pesados e de Arsênio detectados acima dos respectivos
limites de quantificação dos métodos analíticos é apresentada no Erro! Fonte de
referência não encontrada.. Cádmio não foi quantificado em nenhuma das
amostras e o Arsênio, em apenas 10%.

5.1.3.1.2.2.2 Biocidas organoclorados e derivados de Bifenil policlorado
Em todas as amostras de sedimento analisadas os compostos biocidas
organoclorados e os totais de derivados de Bifenil policlorado (soma – lista
holandesa) apresentaram concentrações inferiores ao limite de quantificação dos
métodos analíticos.

5.1.3.1.2.2.3 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos.
As freqüências de quantificação dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos
(HAP) e a da soma de suas concentrações individuais nas amostras de sedimento
são indicadas no Tabela 5-41.
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5.1.3.1.2.2.4 Carbono Orgânico Total e Nutrientes.
Em todas as amostras foram quantificadas concentrações de Carbono Orgânico
Total (COT), Nitrogênio Kjeldahl total e Fósforo total, excetuando-se a amostra
P16S na qual não foi quantificado COT.
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Q
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Q
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Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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Q
Q
Q
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Q
Q
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Q
Q
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Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Níquel

Q

Cromo

P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S
P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S
P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S

Cobre

Amostragem

Chumbo

de

Cádmio

Pontos

Arsênio

Tabela 5-40: Freqüências de quantificação de metais pesados e
Arsênio nas amostras de sedimento.
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Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q

Q: Quantificado acima do limite de quantificação do respectivo método
analítico.
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Naftaleno

Q
Q
Q
Q
Q
Q

2-Metilnaftaleno

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Fluoreno

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Fluoranteno

Q

Fenantreno

Q

Antraceno

Dibenzo(a,h)antraceno

Q

Acenaftileno

Criseno

Q

Acenafteno

Benzo(a)pireno

P1 F
P1 S
P2 F
P2 S
P3 F
P3 S
P4 F
P4 S
P5 F
P5 S
P6 F
P6 S
P7 F
P7 S
P8 F
P8 S
P9 F
P9 S
P10 F
P10 S
P11 S
P12 S
P13 S
P14 S
P15 S
P16 S
P17 S
P18 S
P19 S
P20 S
P21 S
P22 S
P23 S
P24 S
P25 S
P26 S
P27 S
P28 S

Benzo(a)antraceno

Pontos
de
Amostragem

Tabela 5-41: Freqüências de quantificação dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos
(HAP) e de sua soma nas amostras de sedimento.
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Q
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Antraceno

P29 S
P30 S
P31 S
P32 S
P33 S
P34 S
P35 S
P36 S
P37 S
P38 S
P39 S
P40 S
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Pontos
de
Amostragem
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Discussão dos resultados

5.1.3.1.2.3.1 Caracterização física
O conhecimento dos tamanhos das partículas dos sedimentos é fundamental para
analisar sua relação com os poluentes presentes nas águas e nos sedimentos.
Os materiais mais finos dos sedimentos, em função de sua elevada razão entre
volume de sedimento e área superficial dos grãos, apresentam alta capacidade de
sorção de contaminantes. A fração grosseira é relativamente mais inerte, não
apresentando grande associação com contaminantes químicos.
Em 17 (dezessete), dos 40 (quarenta) pontos de coleta, os sedimentos são
constituídos, em mais de 50%, por areias muito grossas e grossas (Figura 5-146).
Somente uma amostra apresentou mais de 50% de silte.
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F
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S
F
S
F
S
F

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

[% ]
AMG a AM

AF e AMF

SeA

Figura 5-146: Frações de areias grosseiras, areias finas e finos (siltes e
argilas), nas amostras de sedimento.
AMG: areia muito grossa, AM: areia média, AF areia fina, AMF: areia muito fina,
S: silte, A: argila.
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5.1.3.1.2.3.2 Caracterização química
A classificação química dos sedimentos, segundo a Resolução 344/04, utiliza
critérios de qualidade, a partir de dois níveis de concentração de elementos e
compostos contaminantes.
O nível de concentração mais baixa, Nível 1, corresponde ao limiar abaixo do qual
se prevê baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. O nível de concentração
mais alta, Nível 2, corresponde ao limiar acima do qual se prevê um provável
efeito adverso à biota.
Através da comparação dos resultados das análises químicas com os níveis 1 e
2, pode-se orientar o gerenciamento da disposição do material a ser dragado.
Assim, nos itens que seguem são realizadas estas análises por grupo de
contaminantes.

5.1.3.1.2.3.3 Metais Pesados e Arsênio
Nenhuma amostra de sedimento apresentou concentrações de metais pesados e
Arsênio superior ao Nível 2 (Tabela 5-42).
As concentrações de Cádmio (não quantificado), Chumbo, Cobre, Cromo, Níquel
e Zinco, em todas as amostras analisadas, não ultrapassaram o Nível 1.
Apenas 5 (cinco) amostras de sedimento apresentaram concentrações de Arsênio
superiores ao Nível 1 (Figura 5-147).
Somente

4

(quatro)

amostras

de

sedimento

continham

Mercúrio

em

concentrações superiores ao Nível 1 (Figura 5-148).
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Tabela 5-42: Concentrações máximas de Arsênio e metais nas
amostras de sedimento a ser dragado e níveis de classificação.
Concentrações
Parâmetros

Classificação CONAMA 344 (mg/kg)

Máxima
(mg/kg)

Nível 1

Nível 2

Arsênio

50

8,2

70

Chumbo

4,7

46,7

218

Cobre

20

34

270

Cromo

52

81

370

Mercúrio

0,62

0,15

0,71

Níquel

6,8

20,9

51,6

Zinco

12

150

410

Cádmio

Não quantificado

1,2

9,6
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Figura 5-147: Concentrações de Arsênio nas amostras de sedimento, e Níveis 1 e 2 de classificação da Resolução 344/04.
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Figura 5-148: Concentrações de Mercúrio nas amostras de sedimento, e Níveis 1 e 2 de classificação da Resolução 344/04.
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5.1.3.1.2.3.4 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos
Nenhuma amostra de sedimento apresentou concentração de hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos maior que o Nível 1 correspondente. A soma de HAP não
ultrapassou a concentração correspondente ao Nível 1 em nenhuma amostra
(Tabela 5-43).
Tabela 5-43: Concentrações máximas de HAP e soma de HAP nas
amostras de sedimento e níveis de classificação.
Parâmetros
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de HAP

Concentrações
Máximas
(µg/kg)
3,1
5,7
3,1
2,0
Não
quantificado
0,821
0,522
0,522
3,20
Não
quantificado
0,567
0,489
2,9
23

Classificação CONAMA 344
(µg/kg)
Nível 1
Nível 2
74,8
693
88,8
763
108
846
6,22
135
16

500

44
85,3
240
600

640
1100
1500
5100

19

540

70
160
665
3000

670
2100
2600
-

5.1.3.1.2.3.5 Carbono Orgânico Total e Nutrientes.
Todas as amostras de sedimento apresentaram concentrações de Carbono
Orgânico Total (COT), Nitrogênio Kjeldahl total e Fósforo total inferiores aos
valores alerta correspondentes, excetuando-se duas amostras que apresentaram
concentrações de COT de 11 e 14%.
No Tabela 5-44 são indicadas as concentrações máximas de COT e nutrientes
observados em todas as amostras de sedimento, relacionando-os aos seus
respectivos níveis de alerta.
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Tabela 5-44: Concentrações máximas de COT, fósforo
e nitrogênio total nas amostras de sedimento e níveis
alerta.

5.1.3.1.2.4

Parâmetros

Concentrações
Máximas

COT (% p/p)
N (mg/kg)
P (mg/kg)

14
1.502
1.134

Classificação
CONAMA 344
Nível alerta
10
4.800
2.000

Conclusões

Os resultados da caracterização física mostraram que o volume de material a ser
dragado é constituído principalmente de areias, cujas parcelas de granulometria
muito grossa e grossa foram superiores a 50% em 17 das 40 estações de
amostragem. As frações percentuais de argilas foram inferiores a 14% em todas
as 50 amostras.
A caracterização química mostrou que os conteúdos individuais de Cádmio,
Cobre, Chumbo, Cromo, Níquel e Zinco, nos sedimentos, apresentam baixa
probabilidade de efeitos adversos à biota.
Algumas amostras apresentaram Arsênio ou Mercúrio em concentrações
superiores ao limiar de baixa probabilidade de efeitos adversos à biota (Nível 1),
entretanto em concentrações inferiores ao limiar acima do qual se prevê um
provável efeito adverso à biota (Nível 2).
Em nenhuma amostra de sedimento foram observadas concentrações de
Biocidas Organoclorados e Bifenilas Policloradas (PCB) superiores aos
respectivos limites de quantificação dos métodos analíticos.
As concentrações individuais de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HAP) e
a concentração da soma destes compostos indicaram baixa probabilidade de
efeitos adversos à biota.
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Assim, em todas as análises químicas realizadas, para os vários grupos de
contaminantes, não foi observadas concentrações de contaminantes que
indiquem um provável efeito adverso à biota.
As concentrações de carbono orgânico total, nitrogênio Kjeldahl total e fósforo
total indicaram que o lançamento dos sedimentos no mar não apresenta
possibilidade de prejudicar o ambiente, na área de disposição, provocando ou
acelerando processos de eutrofização. Há que se considerar também que a área
prevista para bota-fora é um ambiente costeiro aberto.
Concluindo a presente avaliação do material a ser dragado, realizada segundo os
critérios de tomada de decisão preconizados pela CONAMA 344/04, pode-se
afirmar que não foi evidenciado nenhum impedimento para a disposição dos
sedimentos em águas jurisdicionais marítimas brasileiras.

5.1.3.2 Caracterização do sedimento na área do bota-fora
Para a caracterização física da área do bota-fora foram realizados o levantamento
batimétrico da área de bata-fora, a caracterização dos sedimentos do fundo
marinho, e a caracterização biológica.
A definição da proposta de localização do bota-fora surgiu das orientações dos
pescadores que solicitaram a utilização de uma área mais distante e mais
profunda, que a atual área do bota-fora de Barra do Riacho.

5.1.3.2.1 Batimetria da área de bota-fora
O relevo submarino da área do bota-fora foi investigado através de levantamento
de campo utilizando-se um ecobatímetro digital RAYTHEON DE719D – MK2,
Figura 5- 149, acoplado a um sistema de posicionamento DGPS submétrico
TRIMBLE PRO-XR ligado a um computador portátil.
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A batimetria realizada nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2009, Figura 5150, abrangeu a região compreendida entre as coordenadas 394.011 e 7.797.594
(sul) e 399.011 e 7.805.777 (norte), Datum WGS84, com área aproximada de 30,7
Km2.

Figura 5- 149: Detalhe do ecobatímetro digital.

Figura 5- 150: Navegação na área do bota-fora durante a
execução da batimetria.
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Os levantamentos batimétricos executaram 33 linhas Leste/Oeste, e sete linhas
Norte/Sul, Figura 5- 151. Os dados de níveis foram corrigidos a partir dos
registros de maré obtidos no período dos serviços de campo, em marégrafo
instalado dentro do Porto de Barra do Riacho. As profundidades foram reduzidas
ao Nível de Redução (NR) da Carta Náutica 1420 do DHN.
Os resultados dos levantamentos estão apresentados no mapa batimétrico, do
ANEXO XXXVI. Neste mapa podem ser visualizadas as isolinhas de batimetria e
as profundidades da área levantada, referenciadas ao NR do DHN.
As profundidades observadas na área do bota-fora, com a variaram de 23 a 32,9
m, suas linhas isobatimétricas são aproximadamente paralelas à linha de costa.
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Figura 5- 151: Linhas do levantamento batimétrico.
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5.1.3.2.2 Plano de amostragem dos sedimentos
Para caracterização física dos sedimentos foram coletadas 20 amostras de
sedimentos, dentro dos 30km² da área proposta para o bota-fora, na plataforma
continental adjacente a área de implantação do Estaleiro Jurong de Aracruz,
como mostra a Figura 5- 152.
As amostras sedimentares denominadas BF01 a BF20, foram coletadas
espaçadamente na área do bota-fora, a distribuição dos pontos de coleta dentro
do limite da área de bota-fora é apresentada na Figura 5- 153.
As operações de amostragem adotadas abrangeram as seguintes etapas:


Campanha de coleta de amostras realizada durante no dia 06 de novembro
de 2009, com transporte até o local de cada ponto de amostragem através
de barco a motor e posicionamento por GPS;



Amostragem por mergulho autônomo, através de amostradores RockIsland, em aço, Figura 5- 154 e Figura 5- 155;



Acondicionamento das amostras na embarcação, em sacos plásticos,
devidamente identificados, Figura 5- 156;



Envio das amostras para laboratório, para análise granulométrica por
peneiramento e teores de carbonato.
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Figura 5- 152: Localização geral dos pontos de coleta de sedimento e área do
bota-fora proposto e atual.
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Figura 5- 153: Distribuição dos pontos de coleta de sedimento e limite da área
proposta para o bota-fora.
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Figura 5- 154: Lançamento e içamento do amostrador.

Figura 5- 155: Amostra sendo retirada do amostrador.

Figura 5- 156: Acondicionamento das amostras.
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A classificação granulométrica foi feita utilizando-se como referência a Escala
Granulométrica

de

Wentworth

(1922).

Os

teores

de

carbonatos

foram

determinados por ataque com ácido clorídrico. Foi feita análise estatística dos
dados granulométricos, utilizando média, mediana, desvio padrão e assimetria
das amostras, além de análise textural das mesmas.

5.1.3.2.3 Descrição dos sedimentos da área do bota-fora
Todas as amostras de sedimento foram classificadas quanto à textura como
areias, devido ao percentual de areias ser superior a 90% da composição das
amostras. Quanto à composição dos sedimentos, os baixos teores de carbonato
(variando entre 2,3% e 5,5% da composição das amostras) classificam como
litoclástica, como mostram os dados da Tabela 5- 45 e Tabela 5- 46. Assim, os
sedimentos do fundo marítimo, na área do bota-fora, são constituídos de areias
litoclásticas, indicando baixa contribuição de sedimentos biogênicos.
As amostras sedimentares, com exceção da amostra BF11, apresentaram
diâmetros médios e as medianas classificadas texturalmente como areia média ou
areia fina. Já a amostra BF11, apresentou diâmetro médio e a mediana
classificada como areia grossa.
As amostras BF7, BF12 à BF15 e BF16 apresentaram-se unimodais, com classe
modal expressiva em areia fina, com exceção da amostra BF16 com classe modal
bem expressiva em areia fina. A amostra BF11 apresentou-se bimodal, com
classe bem expressiva em areia grossa e pouco expressiva em areia muito
grossa. As demais amostras também apresentaram resultados bimodais, variando
entre expressivas e bem expressivas em areia fina e média, como observado nos
histogramas apresentados nas Figura 5- 157 e Figura 5- 158.
.
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Tabela 5- 45: Pontos amostrais de sedimento e parâmetros estatísticos utilizados na caracterização.(BF01 a BF10).

Ponto de
coleta

Classe modal

BF01

Bimodal, com classes expressiva em
areia fina e pouco expressiva em areia
média

0,27

0,27

BF02

Bimodal, com classes expressivas em
areia fina e média

0,28

0,28

BF03

Bimodal, com classes expressiva em
areia média e pouco expressiva em
areia fina

0,29

0,30

BF04

Bimodal, com classes expressiva em
areia fina e pouco expressiva em areia
média

0,23

BF05

Bimodal, com classes expressiva em
areia fina e pouco expressiva em areia
média

BF06

BF07

Bimodal, com classes expressiva em
areia fina e pouco expressiva em areia
média
Classe modal bem expressiva em
areia fina

Média Mediana
(mm)
(mm)

Desvio padrão
(fi)

Assimetria
(fi)

CaCO3
(%)

0,99
Moderadamente
selecionada
0,95
Moderadamente
selecionada
0,79
Moderadamente
selecionada

-0,27
Assimétrica
grosseiros
-0,18
Assimétrica
grosseiros
-0,018
Simétrica

3,5

0,21

0,73
Moderadamente
selecionada

-0,29
Assimétrica
grosseiros

3,0

0,26

0,24

0,84
Moderadamente
selecionada

-0,27
Assimétrica
grosseiros

4,0

0,24

0,22

0,22

0,20

0,76
Moderadamente
selecionada
0,76
Moderadamente
selecionada
0,71
Moderadamente
selecionada

-0,25
Assimétrica
grosseiros
-0,38
Muito assimétrica
grosseiros
-0,21
Assimétrica
grosseiros

2,7

3,2

3,7

4,6

BF08

Bimodal, com classes expressiva em
areia fina e pouco expressiva em areia
média

0,24

0,23

BF09

Bimodal, com classes expressiva em
areia fina e pouco expressiva em areia
média

0,27

0,27

0,96
Moderadamente
selecionada

-0,24
Assimétrica
grosseiros

3,4

BF10

Bimodal, com classes expressivas em
areia fina e média

0,25

0,24

0,78
Moderadamente
selecionada

-0,19
Assimétrica
grosseiros

3,0
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Tabela 5- 46: Pontos amostrais de sedimento e parâmetros estatísticos utilizados na caracterização. (BF11 a BF20).

Ponto de
coleta

Classe modal

Média Mediana
(mm)
(mm)

BF11

Bimodal, com classes bem expressiva em areia grossa e
pouco expressiva em areia muito grossa.

0,88

0,83

0,22

0,21

0,22

0,20

0,22

0,20

0,32

0,25

0,21

0,20

0,28

0,29

Classe modal bem expressiva em areia fina
BF12
Classe modal bem expressiva em areia fina
BF13
Classe modal bem expressiva em areia fina
BF14
BF15

Classe modal expressiva em areia fina
Classe modal bem expressiva em areia fina

BF16

Desvio padrão
(fi)
0,62
Moderadamente bem
selecionada
0,70
Moderadamente
selecionada
0,77
Moderadamente
selecionada
0,95
Moderadamente
selecionada

Assimetria
(fi)

0,67
Moderadamente bem
selecionada
0,90
Moderadamente
selecionada

-0,21
Assimétrica
grosseiros
-0,32
Muito assimétrico
grosseiros
-0,31
Muito assimétrico
grosseiros
-0,36
Muito assimétrico
grosseiros
-0,50
Muito assimétrico
grosseiros
-0,29
Assimétrica
grosseiros
-0,13
Assimétrica
grosseiros
-0,26
Assimétrica
grosseiros

1,39
Mal selecionada

CaCO3
(%)
1,9
3,8
4,2
5,5
3,2
3,6

BF17

Bimodal, com classes expressiva em areia média e pouco
expressiva em areia fina.

BF18

Bimodal, com classes expressiva em areia fina e pouco
expressiva em areia média

0,24

0,23

0,78
Moderadamente
selecionada

BF19

Bimodal, com classes expressiva em areia média e pouco
expressiva em areia fina.

0,27

0,28

0,78
Moderadamente
selecionada

-0,04
Simétrica

2,5

BF20

Bimodal, com classes expressiva em areia fina e pouco
expressiva em areia média.

0,29

0,70
Moderadamente
selecionada

0,05
Simétrica

1,8

0,27
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Figura 5- 157: Histograma da distribuição dos sedimentos por textura, em porcentagem, nos pontos BF01 à BF10.
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Figura 5- 158: Histograma da distribuição dos sedimentos por textura, em porcentagem, nos pontos BF11 à BF20.
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A análise do desvio padrão do diâmetro sedimentar demonstra que o grau de
seleção da amostra BF15 a classifica como mal selecionada e as amostras BF11
e BF16 classificam-se como bem-selecionadas. Já as demais amostras
apresentam-se como moderadamente selecionadas, como exposto na Tabela 545 e Tabela 5- 46.
Todas as amostras, com exceção da BF13, apresentaram-se assimétricas
grosseiras ou muito assimétrica grosseira, demonstrando que existe tendência à
perda de material fino. Esta análise corrobora com os resultados das análises de
classe modal, classe textural (incluindo média e mediana) e desvio padrão.

5.1.3.3 Qualidade da água marinha
As análises de qualidade da água na área de influência do Estaleiro Jurong
Aracruz foram obtidos dados para caracterização da massa d’água e coletadas
amostras para análise em laboratório de indicadores de estado trófico e de
contaminantes na região, incluindo análise de nutrientes e metais.
A seleção dos parâmetros e a caracterização da qualidade das águas na área
consideram os padrões adotados pela legislação ambiental brasileira, segundo a
Resolução CONAMA 357/2005, para padrões em águas salinas classe 3.

5.1.3.3.1 Materiais e métodos
Os parâmetros físico-químicos de qualidade de água analisados in situ foram:
temperatura, oxigênio dissolvido e seu percentual de saturação, pH, salinidade e
condutividade. Esses parâmetros foram determinados com o emprego de uma
sonda portátil, modelo Quanta da Hydrolab, a 0,5 m da superfície e a 0,5 m do
fundo. Além disso, também foi medida a transparência da água em cada ponto
amostral utilizando-se o método do disco de Secchi (Tabela 5-47). A Figura 5159 apresenta a indicação das estações de monitoramento. A campanha foi
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realizada no dia 18 de setembro de 2009, com condições de fortes ventos vindos
do quadrante sul, céu nublado e chuvas fortes.
Tabela 5-47: Parâmetros físico-químicos analisados in situ,
métodos de análise e precisão do aparelho de medição.
Parâmetro
Método de análise Precisão
temperatura
Hydrolab
0,01ºC
OD
Hydrolab
0,01mg/l
saturação de O2
Hydrolab
0,01%
pH
Hydrolab
0,01
salinidade e condutividade
Hydrolab
0,01‰
transparência
Disco de Secchi
-

Foram coletadas amostras de água salina em cada estação de amostragem para
determinação dos seguintes parâmetros: arsênio, chumbo, cobre, cromo,
Escherichia coli, série nitrogenada (amoniacal, nitrato e nitrito), fósforo, carbono
orgânico total, mercúrio, níquel e zinco. Estas amostras d’água foram coletadas
com auxílio da garrafa de Van Dorn também na superfície (a 0,5m de
profundidade) e no fundo (a 0,5 m do fundo), as quais foram posteriormente
encaminhadas ao Laboratório Innolab para realização das análises. A relação dos
parâmetros analisados, métodos de análise empregados e limites de detecção
dos métodos utilizados encontram-se descritos na Tabela 5-48.
Os valores obtidos foram comparados com a legislação ambiental brasileira
vigente, Resolução CONAMA 357/2005, para águas salinas Classe 1.
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Figura 5-159: Indicação da malha amostral para coleta de água no meio marinho (UTM, datum WGS 84).
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Tabela 5-48: Parâmetros analisados nas amostras d’água, métodos de análises e limites
de detecção.
Parâmetro
Escherichia coli
Carbono Orgânico Total
Fósforo total
Nitrogênio amoniacal
Nitrato
Nitrito
SST
Turbidez
Metais pesados
Ar
Pb
Cu
Cr
Hg
Ni
Zn

Método de análise
Substrato Enzimático 9223-BS
Colorimétrico
Colorimétrico
Colorimétrico - Coluna de Cádmio
Colorimétrico NEDA
Gravimétrico
Método de análise
Inductively Coupled Plasma (ICP)
Inductively Coupled Plasma (ICP)
Inductively Coupled Plasma (ICP)
Inductively Coupled Plasma (ICP)
Inductively Coupled Plasma (ICP)
Inductively Coupled Plasma (ICP)
Inductively Coupled Plasma (ICP)

Precisão
<10,0 NMP
<0,010 mg/L
<0,020 mg/L
<0,080 mg/L
<0,010 mg/L
<0,010 mg/L
<1,00 mg/L
<0,15 UT
Limite de detecção
<0,001 mg/L
<0,008 mg/L
<0,005 mg/L
<0,010 mg/L
<0,0001 mg/L
<0,005 mg/L
<0,005 mg/L

5.1.3.3.2 Resultados
Os resultados das análises em massa de água da campanha realizada em 18 de
setembro de 2009 estão apresentados na Tabela 5-49 e Tabela 5-50.
As análises de oxigênio dissolvido, conforme visualizado na Figura 5-160,
indicam que os valores se apresentaram acima do limite mínimo estabelecido pela
legislação, sendo valores médios nas estações na área de dragagem igual a 7,33
mg/L e na área do bota-fora iguais a 7,59 mg/L.
Os valores de pH se mostraram acima do limite máximo preconizado pela
Resolução CONAMA 357/2005 nas estações E2 e E3, na área de dragagem. Nas
demais estações, estes valores se mostraram dentro da faixa padrão para águas
salinas Classe 1 (Figura 5-161).
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Tabela 5-49: Resultados obtidos a partir de meidções in situ na massa de água.
ESTAÇÃO
superfície
fundo
superfície
E2
fundo
superfície
E3
fundo
superfície
BF 1
fundo
superfície
BF 2
fundo
E1

Oxigênio
Profundidade
Dissolvido
de coleta
(mg/L)

1,2
1,7
2,0
25,0
28

Padrão CONAMA 357/2005

7,28
7,45
7,42
7,38
7,45
6,98
7,81
7,67
7,45
7,43
Não
inferior a
6 mg/L

Temperatura Condutividade Salinidade Turbidez Transparência
(⁰C)
(mS/cm)
(EPS)
(UT)
(m)

OD %

pH

103,2
97,3
104,2
99,5
99,2
95,6
96,3
87,8
94,3
93,2

8,44
8,35
8,72
8,78
8,89
8,91
8,48
8,35
8,43
8,38

21,60
21,60
21,60
21,60
22,00
21,90
21,80
21,30
21,70
21,50

50,1
49,9
53,6
50,0
49,9
50,1
52,4
53,1
52,1
52,4

35,4
35,5
35,4
35,5
35,40
35,40
37,20
37,30
37,40
37,40

63,0
64,0
62,00
63,00
68,00
71,00
28,00
35,00
42,00
45,00

‐

6,5 a
8,5

‐

‐

‐

‐
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Tabela 5-50: Resultados dos parâmetros físico-químicos obtidos por meio de amostras da coluna de água.
ESTAÇÃO
superfície
fundo
superfície
E2
fundo
superfície
E3
fundo
superfície
BF 1
fundo
superfície
BF 2
fundo
Padrão CONAMA
357/2005
E1

Arsênio
Total
(mg/L)

Chumbo
Cobre
Escherichia
Total
Dissolvido
coli
(mg/L)
(mg/L)
(NMP)

Fósforo
Total
(mg/L)

Nitrogênio Nitrogênio Nitrogênio Cromo
Amoniacal Nitrato
Nitrito
Total
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)

Mercúrio
Total
(mg/L)

Níquel
Total
(mg/L)

Zinco
Total
(mg/L)

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,030
0,020
0,030
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020

0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,01

0,01

0,005

-

0,062

0,4

0,4

0,07

0,05

0,0002

0,025

0,09
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Figura 5-160: Valores de Oxigênio Dissolvido.

Figura 5-161: Valores de pH

A temperatura das águas na área de dragagem, durante a campanha realizada
em 18 de setembro de 2009, apresentaram média de 21,72 ºC, enquanto que na
área do bota-fora se mostraram um pouco mais frias, com média 21,58 ºC (Figura
5-162).
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Figura 5-162: Valores de Temperatura.

Os valores de condutividade apresentaram média de 50,6 mS/cm na área de
dragagem e 52,5 mS/cm na área do bota-fora (Figura 5-163).

Figura 5-163: Valores de condutividade.

Os valores de salinidade apresentaram média de 35,4 EPS nas estações situadas
na área de dragagem e 37,3 EPS nas estações da área do bota-fora. Os valores
mais baixos de salinidade nas estações mais próximas da costa indicam o aporte
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de águas doces em função do período de chuvas intensas durante a campanha
oceanográfica. (Figura 5-164)

Figura 5-164: Valores de salinidade.

Comparando os resultados aqui apresentados com os obtidos no BNDO (Banco
Nacional de Dados Oceanográficos) para a região costeira do Espírito Santo notase uma semelhança nos valores desses parâmetros e pode-se considerar que os
valores aqui reportados são típicos da região.
Os valores de turbidez indicaram maior concentração nas estações plotadas na
área onde ocorrerá a dragagem, com média de 65,2 UT, enquanto que na área do
bota-fora as concentrações médias foram de 37,5 UT (Figura 5-165).
As concentrações de metais pesados mostraram-se em todas as análises valores
abaixo do limite de detecção dos métodos empregados, não evidenciando
qualquer tipo de contaminação no local.
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Figura 5-165: Valores de turbidez.

5.1.4 Recursos hídricos

5.1.4.1 Rede hidrográfica existente frente à regionalização federal e estadual de
Bacias Hidrográficas
A área em estudo pertence à Bacia 5, sub-bacia 57 da divisão oficial adotada pela
Agência Nacional de Águas (ANA), a qual divide o Brasil em 8 bacias
hidrográficas, Bacia 1 (Rio Amazonas), Bacia 2 (Rio Tocantins), Bacia 3
(Atlântico, Trecho Norte/Nordeste), Bacia 4 (Rio São Francisco), Bacia 5
(Atlântico, Trecho Leste), Bacia 6 (Rio Paraná), Bacia 7 (Rio Uruguai) e Bacia 8
(Atlântico, Trecho Sudeste). A Figura 5-166 apresenta a localização da área no
que tange à regionalização nacional de bacias hidrográficas.
A sub-bacia 57 abrange as bacias hidrográficas do Espírito Santo localizadas ao
sul do Rio Doce, estando nela englobadas as bacias dos rios Riacho, Piraquêaçu, Reis Magos, Santa Maria da Vitória, Jucu, Benevente, Novo, Itapemirim e
Itabapoana. Conforme pode ser observado na Figura 5-167, o empreendimento
se localiza entre as bacias do rio Riacho, ao norte, e a do rio Piraquê-açu, ao sul e
oeste.
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Entre estas duas bacias, ocorrem pequenos cursos d’água que drenam
diretamente para o oceano. As áreas de suas bacias estão apresentadas na
Tabela 5-51 e suas posições, na Figura 5-168. Essas bacias oceânicas locais
são compostas pelas bacias dos córregos Sauê, do Engenho, Minhoca, Putiri,
Guaxindiba, Sahy e de uma pequena bacia, denominada, neste trabalho, de Bacia
03, por ser a terceira, entre as bacias oceânicas locais, de norte para sul.

Figura 5-166: Localização da área no que tange à
regionalização nacional de bacias hidrográficas.
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Figura 5-167: Localização do empreendimento em relação às
bacias dos rios Riacho e Piraquê-açu.
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Figura 5-168: Localização do empreendimento em relação às
bacias oceânicas locais.

Tabela 5-51: Áreas das bacias oceânicas locais.

Denominação
Bacia do Córrego do Engenho
Bacia do Córrego da Minhoca
Bacia 03
Bacia do Córrego do Sahy
Bacia do Córrego Guaxindiba
Bacia do Córrego Putiri
Bacia do Córrego do Sauê

Área (ha)
407,07
649,02
351,06
5941,96
5455,62
1549,34
7956,17
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Os cursos d’água que compõem as bacias oceânicas locais possuem áreas de
contribuição de pequenas dimensões e, por conseqüência, baixa disponibilidade
hídrica comparada com as dos rios Piraquê-Açu e Riacho.
A bacia do córrego do Saué possui 7.956,17 ha, com uma rede de canais do tipo
dendrítica e curso principal com cerca de 19,3 km. Seu leito foi visualizado na
seção em que é interceptado pela Rodovia ES-010 e seu aspecto está
apresentado na Figura 5-169. Suas águas apresentam coloração escura devido à
contribuição de matéria orgânica advinda de vegetação ribeirinha e solos
orgânicos de áreas a montante. Neste ponto, o rio apresenta influência dos
movimentos de maré.

Figura 5-169: Córrego do Sauê na seção em que é
interceptado pela Rodovia ES-010.

A bacia do córrego do Putiri possui 15.49,34 ha. Com uma rede de drenagem
formada por apenas três cursos d’água e curso principal com cerca de 6,5 km,
seu leito não apresentava fluxo d'água na seção em que foi vistoriada, onde este
é interceptado pela Rodovia ES-010. O seu aspecto a montante da rodovia está
apresentado na Figura 5-170 e o de jusante, na Figura 5-171.
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Figura 5-170: Aspecto do córrego Putiri
a montante da Rodovia ES-010.

Figura 5-171: Aspecto do córrego Putiri
a jusante da Rodovia ES-010.

No momento da visita de campo, o córrego não apresentava fluxo de água
significativo. A montante da rodovia, foram observadas poças de água acumulada
nas depressões do leito, enquanto a jusante da rodovia, seu leito foi tomado por
Ciperáceas.
A bacia do córrego Guaxindiba possui 5.455,62 ha. Com uma rede de drenagem
dendrítica e curso principal com cerca de 25 km, é o principal manancial de água
para o SAA de Barra do Sahy. Seu leito foi visualizado na seção em que é
interceptado pela Rodovia ES-010 e seu aspecto está apresentado na Figura 5172 e na Figura 5-173.

Figura 5-172: Aspecto do córrego
Guaxindiba a montante da Rodovia ES010.

Figura 5-173: Pequena barragem no
córrego Guaxindiba, feita para facilitar a
captação para o SAA de Barra do Sahy.
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O SAA de Barra do Sahy possui capacidade para tratar 48L/s, sendo que, no rio
Guaxindiba, foram instaladas 2 bombas de recalque, a primeira com capacidade
de 27 L/s e a segunda, de 31 L/s, as quais trabalham intermitentemente. Para
complementar a demanda de água no verão, foram construídos dois poços
profundos, que apresentam vazões de 5,7 e 4,0 L/s.
A bacia do córrego da Minhoca possui 649,02 ha e apresenta apenas um curso
d’água, o qual possui cerca de 6,5 km de extensão, inteiramente inseridos nas
terras da Aracruz Celulose, sendo sua bacia quase inteiramente ocupada por
plantações de eucalipto.
A bacia do Córrego do Engenho possui 407,07 ha e também se estende
inteiramente por terras da Aracruz Celulose. O seu único curso d’água teve parte
de seu leito obstruído durante a construção da fábrica e se encontra hoje inserido
no sistema de canais e lagoas que compõem o complexo sistema de
abastecimento de água da Aracruz Celulose. A Figura 5-174 apresenta lâmina
d’água de parte de uma das lagoas que compõem o sistema de abastecimento de
água da Aracruz Celulose, a qual se estende sobre o leito do córrego do
Engenho.

Figura 5-174: Lâmina d’água que se estende sobre o
leito do córrego do Engenho a montante da planta
industrial da Aracruz Celulose.
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Com relação à hidrografia local, é relevante observar que, na década de 70, o
governo federal, através do DNOS, construiu uma rede de canais visando à
drenagem das várzeas situadas ao sul do rio Doce. Em 1999, o sistema de
abastecimento de água da Aracruz Celulose sofreu uma forte redução do volume
de água armazenada, obrigando a captação de água do ri e veio a se interligar ao
rio Doce através da reconstrução e interligação de canais existentes, os quais
apresentam 42 km de extensão. A Aracruz Celulose possui outorga de 10 m3/s
para captação de água no rio Doce através deste canal (Canal Caboclo
Bernardo), cujas águas são utilizadas para o uso nas fazendas por ele cortadas,
principalmente para dessedentação de animais, para uso pela Aracruz celulose
(2,6 m3/s) e para o abastecimento de Vila do Riacho (15,2 L/s). O córrego que
atravessa a reserva de Comboios era também interligado ao canal Caboclo
Bernardo; entretanto, por solicitação dos índios da citada reserva, a comporta de
interligação foi fechada.
A sobra da água aduzida pelo canal é usada como acréscimo às vazões do trecho
final do rio Riacho e requerida pela comunidade local para ajudar, como vazão
suplementar, no carreamento de sedimentos da foz daquele rio, ajudando a evitar
o assoreamento da foz do mesmo.
Através do Decreto no 8145, o canal Caboclo Bernardo passou a ser considerado
de utilidade pública, com titularidade do DER. Este departamento transferiu a
titularidade para as Prefeituras de Linhares e Aracruz, sendo que a primeira
transferiu sua parte à Prefeitura Municipal de Aracruz.
Como o canal se encontrava muito assoreado, o SAAE de Aracruz, em convênio
com a Aracruz Celulose executou obras de dragagem do mesmo, objetivando o
retorno de sua capacidade de adução.
A área do empreendimento é abrangida pela bacia 03 e pela bacia do Córrrego do
Sahy, as quais se encontram discutidas a seguir.
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5.1.4.2 Bacia 03
 Caracterização Geral
Na bacia 03 ocorrem dois pequenos cursos d’água intermitentes, chamados neste
trabalho de Talvegue Norte e Talvegue Sul. As Figura 5-175 e Figura 5-176
apresentam o leito do Talvegue Norte, respectivamente em novembro de 2008 e
junho de 2009, enquanto as Figura 5-177 e Figura 5-178 apresentam o leito do
Talvegue Sul nos mesmos meses.

Figura 5-175: Talvegue
novembro de 2008.

Norte

em

Figura 5-176: Talvegue Norte em junho de
2009.

Figura 5-177: Talvegue Sul em novembro
de 2008.

Figura 5-178: Talvegue Sul em junho de
2009.
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Ambos os cursos d’água apresentam fluxo apenas no período chuvoso, vindo a
secar completamente no período seco. Enquanto o Talvegue Norte foi
interceptado pela rodovia ES-010 e por uma estrada vicinal que dá acesso às
plantações de eucalipto existentes na área, o Talvegue Sul por ser de menor
comprimento, foi interceptado apenas pela estrada vicinal.
Para o sistema de drenagem da ES-010 no Talvegue Norte, foi posicionada
tubulação de diâmetro adequado, porém, a soleira da mesma foi assentada em
cota superior à da base do talvegue. Isto faz com que na época chuvosa haja a
formação de um espelho d’água, o qual, em 23 de junho de 2009, se estendia até
um ponto situado a 350 m a montante da ES-010.
A estrada vicinal que dá acesso às plantações de eucalipto não foi dotada de
estrutura de drenagem, desta forma, funciona como um barramento tanto para o
Talvegue norte quanto para o Talvegue Sul. No caso deste último, o espelho
d’água que se forma apresenta, conforme pode ser observado na Figura 5-178,
pequenas dimensões; todavia, no Talvegue Norte ocorre espelho d’água de
dimensões consideráveis, que se estende por cerca de 650 m em direção à ES010, com um braço de cerca de 500 m no sentido norte. A Figura 5-179
apresenta o leito da estrada vicinal que atua como um barramento, podendo ser
verificada lâmina d’água escoando sobre a mesma. A Figura 5-180 apresenta o
aspecto da água represada.

Figura 5-179: Lâmina d’água sobre
estrada vicinal, a qual promove o
represamento de águas pluviais no
Talvegue Norte.
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Figura 5-180: Aspecto da água represada
no Talvegue Norte no interior da área do
empreendimento.

Em ambos os talvegues, a água apresenta coloração escurecida, com vegetação
arbórea e arbustiva morta em seu interior.
 Regime hidrológico local em termos de disponibilidade hídrica
superficial e das vazões máximas e mínimas dos principais cursos
d'água;
Para os dois cursos d’água da Bacia 03, as vazões mínimas anuais são nulas, já
que se tratam de cursos intermitentes. No que tange às vazões máximas,
entretanto, estas estão ligadas aos eventos pluviométricos e estão aqui
calculadas de acordo com o método SCS – CN, através do modelo HEC-HMS.
HEC-HMS é um pacote computacional desenvolvido pelo grupo de hidrologia do
Corps of Enginners do Exército americano e seus componentes são capazes de
simular a resposta hidrológica em uma bacia hidrográfica. Os componentes do
HEC-HMS simulam vazões a partir de dados de precipitação durante um período
determinado pelo usuário. O modelo tem sido utilizado largamente em muitos
países do mundo, principalmente nos EUA e seu uso tem se popularizado no
Brasil, dada a boa consistência de resposta e estabilidade para simulação de
pequenas e grandes bacias hidrográficas. Seu uso para o cálculo de vazões dos
cursos d’água da Bacia 03 foi considerado adequado dadas as possibilidades de
se transformar as características hidrológicas da bacia em variáveis de entrada do
modelo.
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Através do uso do citado modelo, foram calculadas as vazões máximas da Bacia
03 para períodos de retorno de 1, 5, 10, 30, 50 e 100 anos. Para tanto, calculouse o tempo de concentração da bacia e a intensidade de chuva com a duração
igual ao tempo de concentração, com tempos de retorno iguais a 1, 5, 10, 30, 50 e
100 anos. Estes dados, juntamente com as variáveis de entrada que simulam as
características hidrológicas da bacia, foram usados como dados de entrada no
modelo, resultando nas vazões máximas com os citados períodos de retorno.
O tempo de concentração foi calculado de acordo com a fórmula de Kirpich.

 L2 
Tc  0,39 *  
S 

0 ,385

Em que:
Tc - tempo de concentração em horas.
L – comprimento da bacia (Km).
S - declividade equivalente Constante (%).
Para L = 3500 m
S = 0,57%
Tc = 1,3 hora
Foi usado o método SCS-Número da curva para transformar chuva em vazão,
para tanto, o número da curva foi estabelecido considerando toda a bacia
encoberta por floresta plantada sobre solo do grupo hidrológico B, resultando no
número da curva igual a 66.
A intensidade da chuva foi calculada utilizando-se o modelo de Sarmento:

I

973,47* T 0,19

tc  200,77
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Em que:
I = Intensidade da chuva (mm/h);
T= Tempo de retorno (anos);
Tc = Duração da chuva (minutos).
A Tabela 5-52 apresenta a intensidade de chuva com duração de 1,3 horas com
períodos de retorno de 1, 5, 10, 30, 50 e 100 anos, calculada conforme Sarmento.
Tabela 5-52: Intensidade de chuva com duração de 1,3 horas, conforme Sarmento
(1985).
T (anos)

I (mm/h)

1
5
10
30
50
100

28,5
38,7
44,1
54,0
60,0
68,4

Para a bacia 03, adotou-se 18 L/s como fluxo base durante os meses chuvosos,
resultado do produto entre a área da bacia e a Q7-10 da região, segundo Coser
(2002).
Lag time é uma das variáveis de entrada do modelo e foi definido como 60% do
tempo de concentração, isto é, 47 minutos.
A Tabela 5-53 apresenta o resultado da simulação das vazões de pico na Bacia
03, e para o talvegues Norte e Sul, enquanto a Figura 5-181 apresenta a
hidrógrafa de cada uma das cheias simuladas. Deve-se observar que as
simulações foram feitas para toda a bacia, como se esta fosse composta por
apenas um curso d’água, sendo, depois, as vazões de pico divididas para os
talvegues Norte e Sul através de correspondência de área, considerando a bacia
do talvegue Norte 92% da área da Bacia 03 e a do talvegue Sul, 8% da mesma.
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a) Vazão máxima 1 ano de recorrência.
d) Vazão máxima 30 ano de recorrência.

b) Vazão máxima 5 ano de recorrência.
e) Vazão máxima 50 ano de recorrência.

c) Vazão máxima 10 ano de recorrência.

f) Vazão máxima 100 ano de recorrência.

Figura 5-181: Hidrograma para cheias na Bacia 03 com diversos períodos de retorno e
tempo de duração igual ao tempo de concentração da bacia.
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Tabela 5-53: Vazões de pico na Bacia 03 e nos Talvegues Norte e Sul,
resultados da simulação utilizando o modelo HEC-HMS.
T (anos)
1
5
10
30
50
100

Vazão de pico
(m3/s)
1,6
5,0
7,4
12,5
15,6
20,3

Talvegue Norte

Talvegue Sul

1,472
4,6
6,808
11,5
14,352
18,676

0,128
0,4
0,592
1
1,248
1,624

 Principais ocorrências em termos de periodicidade e grau de criticidade,
ligadas a eventos críticos de enchentes
Como se trata de uma bacia pequena, a criticidade das cheias estão intimamente
ligadas às chuvas locais e abordadas no item acima.
 Capacidade de retenção das várzeas
Os talvegues Norte e Sul possuem várzeas de dimensões laterais reduzidas,
fazendo com que a capacidade de retenção das mesmas possa ser
desconsiderada.
 Padrões de drenagem natural e artificial
Não ha ocorrência de sistema de drenagem artificial na bacia 03, os seus canais
são naturais e compostos pelos Talvegues Norte e Sul. Conforme pode ser
observado na Figura 5-182, o talvegue Sul é composto por apenas um curso
d’água, o qual apresenta comprimento de cerca de 350 metros, enquanto o
Talvegue Norte é um curso d’água de segunda ordem, com comprimento de cerca
de 2.450 metros.
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Figura 5-182: Cursos d’água da bacia 03.

Conforma já comentado, Enquanto o Talvegue Norte foi interceptado pela rodovia
ES-010 e por uma estrada vicinal que dá acesso às plantações de eucalipto
existentes na área, o Talvegue Sul por ser de menor comprimento, foi
interceptado apenas pela estrada vicinal.
Para o sistema de drenagem da ES-010 no Talvegue Norte, foi posicionada
tubulação de diâmetro adequado, porém, a soleira da mesma foi assentada em
cota superior à da base do talvegue. Isto faz com que na época chuvosa haja a
formação de um espelho d’água, o qual, em 23 de junho de 2009, se estendia até
um ponto situado a 350 m a montante da ES-010.
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 Susceptibilidade à contaminação
Os cursos d’água da Bacia 03 estão inseridos em áreas encobertas de plantações
de eucalipto, com suas margens encobertas por maciços florestais de espécies
nativas. O talvegue Norte é interceptado pela rodovia ES-010 e está susceptível à
contaminação causada pelo derramamento acidental causado por acidentes com
tombamento de cargas perigosas.
Como, nas plantações de eucalipto, são usados agroquímicos, estes podem
aportar ao leito dos dois cursos d’água por águas de escoamento superficial ou
derramamento acidental. Entretanto, a possibilidade deste tipo de contaminação
ocorrer é reduzida pela proteção conferida pela vegetação ciliar.

5.1.4.3 Bacia do córrego do Sahy
 Caracterização Geral
A bacia do córrego do Sahy possui 5.941,96 ha, que se estendem desde o centro
urbano de Aracruz, até a sua foz em Barra do Sahy, num percurso de
aproximadamente 28.650 metros. Embora o rio do Sahy não atravesse a área do
empreendimento, este está inserido na área de influência direta do mesmo porque
sua bacia abrange sua parte sul.
A bacia do Sahy apresenta rede de drenagem dendrítica e o rio termina sua
trajetória rumo à foz como de quarta ordem, segundo a classificação de Strahler.
Conforme pode ser observado na Figura 5-183, suas nascentes ocorrem no
interior do centro urbano de Aracruz, atravessa as terras indígenas da aldeia Pau
Brasil e, em sua porção final, atravessa a ES-010 e o centro urbano de Barra do
Sahy.
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Figura 5-183: Bacia do Córrego do Sahy.

No estuário do córrego do Sahy ocorre um manguezal de expressivas dimensões
que vem sendo impactado pela ocupação irregular e aterro. Embora seja mais
volumoso que o córrego Guaxindiba, que também tem sua foz no centro urbano
de Barra do Sahy, o rio do Sahy não é usado como manancial de abastecimento
para a citada localidade devido à grande extensão em que este apresenta
intrusão salina.
 Regime hidrológico
Vazões máximas
O córrego do Sahy não possui dados hidrológicos, desta forma, seu regime
hídrico foi estudado através de dados de cursos d`água de seu entorno. A Tabela
5-54 apresenta informações das estações fluviométricas mais próximas do
córrego do Sahy.
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Tabela 5-54: Informações das estações fluviométricas mais próximas do
córrego do Sahy.
Código
57040000
57040002
57040003
57040005
57040008
57040010

Nome
SANTA
TERESA
SANTA
TERESA
SANTA
TEREZA JUSANTE
VALSUGANA
VELHA
VALSUGANA
VELHA MONTANTE
VALSUGANA
VELHA JUSANTE

Rio

Responsável

Início
operação

Final
operação

RIO TIMBUI

ANA

3/1/1956

12/1/1969

RIO TIMBUI

DNOS

2/1/1952

10/1/1968

RIO TIMBUI

IEMA-ES

RIO TIMBUI

ANA

7/1/1960

10/1/1975

RIO TIMBUI

ANA

10/1/1982

RIO TIMBUI

ANA

5/1/1974

10/1/1982

A estação Valsugana Velha Montante foi a escolhida para caracterizar as vazões
máximas do córrego do Sahy. Das estações estudadas, é a que possui o maior
número de anos em atividade e ainda está em funcionamento.
Como o ano de 2001 apresentou uma elevada freqüência de falhas, este foi
descartado e não foi considerado na análise. O cálculo das vazões de máximas
para períodos de retorno iguais a 10, 30, 50, 100 e 500 anos foram calculados a
partir do ajuste das distribuições de Gumbel, Pearson 3 parâmetros, Logpearson
3 parâmetros e Lognormal 3 parâmetros. Para tanto, foi utilizado o modelo Siscah
e as respostas estão apresentadas na Tabela 5-55. Em negrito, os valores
utilizados para a transposição de dados para a foz do córrego do Sahy, sendo,
para tanto, escolhidos os valores intermediários calculados a partir das
distribuições estatísticas para cada período de retorno.
A área de drenagem do posto Valsugana Velha Montante é de 8.280 ha,
enquanto a área da bacia do córrego do Sahy é de 5.941,96 ha. A altitude da
estação fluviométrica é de 850 m, enquanto que a maior parte da bacia do
córrego do Sahy tem altitudes inferiores a 50 metros. Embora isto denote
diferenças

nos

aspectos

climáticos,

ambas

foram

consideradas

por

Coser (2002) como de uma mesma região hidrologicamente homogênea para
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efeitos de cálculo de Q7-10. O cálculo das vazões máximas na foz do córrego do
Sahy foi feito através da relação de área com as vazões da estação valsugana
Velha Montante e estão apresentadas na Tabela 5-56.
Tabela 5-55: Vazões para diferentes períodos de retorno calculadas a partir do
ajuste de diferentes distribuições estatísticas aos dados de vazão da estação
Fluviométrica Valsugana Velha Montante.
Tempo de
recorrência
10
30
50
100
500

Distribuição
Gumbel
20,272
24,413
26,303
28,852
34,744

Pearson 3
18,647
20,134
20,67
21,293
22,419

Logpearson 3
29,543
27,918
32,086
38,679
59,429

Lognormal 2
19,125
22,254
23,637
25,472
29,632

Tabela 5-56: Vazões máximas com diferentes tempos de retorno para a foz do córrego
do Sahy, baseado nos valores obtidos na estação fluviométrica Valsugana Velha
Montante.
Vazão (m3/s)
14,55
17,52
18,87
20,7
24,93

Tempo de recorrência (anos)
10
30
50
100
500

Vazões mínimas
Para o cálculo de vazões mínimas foi calculada a vazão mínima média de sete
dias consecutivos com 10 anos de recorrência Q7-10). Para tanto, foram utilizados
os dados da estação fluviométrica Valsugana Velha Montante e o trabalho de
regionalização de vazão de Coser (2002).
Para os valores mínimos anuais das médias de vazões de 7 dias consecutivos da
estação de Valsugana Velha Montante, foram ajustadas as distribuições de
freqüência de Weibull, Pearson 3 parâmetros, Logpearson 3 parâmetros e
Lognormal 2 e 3 parâmetros e calculada a vazão média mínima de 7 dias com
período de retorno de 10 anos (Q7-10). Através da relação de áreas, os valores
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foram calculados para a foz do córrego do Sahy e os resultados estão
apresentados na Tabela 5-57.
Tabela 5-57: Vazão Q7-10 calculada a partir do ajuste de diferentes distribuições
estatísticas aos dados de vazão da estação Fluviométrica Valsugana Velha Montante e
transpostos para a foz do Córrego do Sahy através da relação de áreas.
Distribuição
Weibull
Pearson 3
Logpearson 3
Lognormal 2
Lognormal 3

Q7-10 (m3/s)
Valsugana Velha Montante
0,255
0,266
0,282
0,299
0,252

Córrego do Sahy
0,183
0,191
0,202
0,214
0,181

Coser (2002) dividiu o estado em regiões hidrologicamente homogêneas para
efeito de cálculo do valor da Q7-10 e a região homogênea III, que abrange as
bacias dos rios Reis Magos, Santa Maria da Vitória, Jucu, Benevente e Novo,
apresentou as seguinte equações para o cálculo da Q7-10 através dos métodos
tradicional e Eletrobrás:
Método Tradicional:
Q7-10 = 12,4181 x 10-3 x A0,88959
Método Eletrobrás:
Q7-10 = 10,6074 x 10-3 x A0,91741
Sendo A em km2. Para a região homogênea III, as equações acima resultam na
seguinte vazão unitária:
Método Tradicional: Q7-10 = 6,68 L/km2
Método Eletrobrás: Q7-10 = 6,64 L/km2
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Para uma bacia de 5,94 km2, a Q7-10 para a foz do córrego do Sahy resultou nos
seguintes valores:
Método Tradicional: Q7-10 = 39,68 L/s
Método Eletrobrás: Q7-10 = 39,44 L/s
Para este estudo, recomenda-se utilizar os valores resultantes Coser (2002), por
se tratar de valores que levaram em consideração dados hidrológicos de uma
série de estações fluviométricas de diferentes áreas de drenagem, e que,
também, tem sido utilizado pelo IEMA como norteador nos processos de
concessão de outorga para uso dos recursos hídricos no Espírito Santo.

Vazões médias
Do mesmo modo que para vazões máximas e mínimas, as vazões médias do
córrego do Sahy foi calculada a partir de correlação de área com a da estação
fluviométrica Valsugana Velha Montante.
A vazão média de longa duração para Valsugana Velha Montante foi de 1,72
m2/s, sendo, desta forma, a do córrego do Sahy, calculada como 1,27 m2/s.
A Tabela 5-58 apresenta as vazões médias mensais para a estação Valsugana
Velha Montante e as calculadas para o córrego do Sahy através de correlação de
área.

Tabela 5-58: Vazões médias mensais para a estação Valsugana
Velha Montante e para o córrego do Sahy.
Média mensal
Mês
Janeiro
Fevereiro
Mar;o
Abril
Maio
Junho

Valsugana Velha
Montante
3,11
1,99
2,1
1,4
1,11
1,15

Córrego do Sahy
2,23
1,43
1,51
1,0
0,80
0,82
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Média mensal
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Valsugana Velha
Montante
1,1
1
1,02
1,18
2,37
3,18

Córrego do Sahy
0,79
0,72
0,73
0,85
1,70
2,28

 Capacidade de retenção das várzeas
A capacidade de retenção das várzeas da bacia do córrego do Sahy pode ser
considerada alta pela existência de amplos vales aluviais em quase todo o
percurso dos cursos d’água formadores da mesma e pela existência de um
extenso manguezal na foz do rio. A bacia do córrego do Sahy é quase
inteiramente inserida em área de tabuleiros costeiros. A geomorfologia desta
unidade é caracterizada por interflúvios planos cortados por vales aluviais chatos
com dimensões muitas vezes superiores aos cursos d’água que os cortam. Via de
regra, o declive entre o topo dos tabuleiros e o vale aluvial é coberto por
vegetação arbórea nativa, enquanto o vale aluvial o é por gramíneas e vegetação
característica de áreas úmidas ou pantanosas. Isto caracteriza as várzeas da
bacia como de alta capacidade de retenção de sedimentos e poluentes advindos
das encostas de montante. No que tange à capacidade de retenção de água, esta
também é alta devido a depressões que ocorrem no vale aluvial, conjugada com a
densa vegetação que o encobre.
Na parte final do córrego do Sahy, ocorre um manguezal de dimensões
significativas. Como é de conhecimento geral, os manguezais se caracterizam
pela sua capacidade de retenção de material mineral fino, que, conjugado com
matéria orgânica, faz parte do seu substrato daquele ecossistema. A Figura 5184 apresenta a forma típica das várzeas da Bacia do córrego do Sahy, enquanto
as Figura 5-185 e Figura 5-186 apresentam, respectivamente, uma vista aérea
do manguezal e o aspecto deste próximo à localidade de Barra do Sahy.
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Figura 5-184: Forma típica das várzeas da Bacia do córrego do Sahy.

Figura 5-185: Vista aérea do manguezal
do córrego do Sahy.

Figura 5-186: Aspecto do manguezal
próximo à localidade de Barra do Sahy.

 Padrões de drenagem natural e artificial
O padrão de drenagem da bacia do córrego do Sahy é do tipo dendrítica, sem o
sistema de drenagem artificial que caracteriza as várzeas das bacias situadas
mais ao norte, principalmente as do vale do Suruaca. É relevante, entretanto,
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ressaltar a existência de uma barragem construída no leito de um curso d’água
no interior da aldeia Pau Brasil, apresentada na Figura 5-187.

Figura 5-187: Barramento de um curso d’água da bacia do córrego do Sahy nas terras
da aldeia Pau Brasil.

 Susceptibilidade à contaminação
O córrego do Sahy possui cerca de 26 km e em sua cabaceiras encontra-se parte
do centro urbano de Aracruz, do qual recebe esgoto doméstico que é lançado em
suas águas sem tratamento, depleciando a qualidade das mesmas.
Grande parte da bacia é encoberta por plantações de Eucalipto. Como, nas
plantações de Eucalipto, são usados agroquímicos, estes podem aportar ao leito
dos dois cursos d’água por águas de escoamento superficial ou derramamento
acidental. Entretanto, é relevante observar que, nas áreas de Eucalipto, o declive
entre o topo dos tabuleiros, onde ocorrem as plantações, e o vale aluvial é
encoberto por vegetação arbórea nativa, enquanto o vale aluvial é encoberto, via
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de regra, por gramíneas e vegetação característica de áreas úmidas ou
pantanosas. Esta vegetação atua como filtro, diminuindo a susceptibilidade dos
cursos d’água à contaminação por pesticidas.
OS cursos d’água da bacia são interceptados pela rodovia ES-010 e por estradas
vicinais que dão acesso aos eucaliptais e também à aldeia Pau Brasil. Isto faz
com que eles estejam susceptíveis à contaminação causada pelo derramamento
acidental causado por acidentes com tombamento de cargas perigosas.
Na parte mediana da bacia ocorre a Aldeia Pau Brasil e no final da mesma, o
centro urbano de Barra do Sahy. Estas duas localidades se configuram como
fontes de contaminação de poluentes urbanos que chegam ao leito dos rios de
forma difusa ou pontual.
Deve-se ressaltar, entretanto, que embora parte do empreendimento esteja
planejado para se localizar no interior da bacia do córrego do Sahy, este não
configura como fonte direta de contaminantes para seus cursos d’água.

5.1.4.4 Qualidade das águas superficiais
A qualidade da água dos cursos d’água regionais foi analisada através da coleta
de amostras de água de quatro pontos, cuja posição está apresentada na Figura
5-188.
Na área de influência direta, foram escolhidos três pontos, o primeiro, no espelho
d’água formado no talvegue Norte, o segundo, no espelho d’água do talvegue Sul
e o terceiro, no córrego do Sahy, imediatamente a montante da ponte da ES-010.
Foi adicionado um quarto ponto situado em uma das lagoas que integram o
sistema de abastecimento de água da Aracruz Celulose com o objetivo de se
checar a qualidade das águas ao norte do empreendimento.
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Figura 5-188: Pontos de monitoramento da qualidade de
águas superficiais.

As amostras foram coletadas e conservadas de acordo com as recomendações
para cada parâmetro a ser analisado e levadas a laboratório especializado para
análise. O resultado das mesmas estão apresentados na Tabela 5-59, enquanto
os laudos são apresentados no ANEXO XXXVII.
As águas dos pontos 1, 2 e 3 foram comparadas com os limites estabelecidos
pela resolução Conama 357 para corpos d’água de água doce de classe 2, as
quais são águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional;
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b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de
esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e
e) à aqüicultura e a atividade de pesca.
Tabela 5-59: Resultado de análises laboratoriais de amostras de águaa superficiais do
interior e do entorno do empreendimento.
Ponto de monitoramento

Parâmetro

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

Cor real (mg Pt/L)

2,44

65,58

39,89

1,14

Cor aparente (mg Pt/L)

4,49

223,8

83,84

6,68

DBO mgO2/L

2,00

3,46

1,28

0,91

Fosfato (mg P-PO4/L)

0,24*

0,43*

0,49*

0,43*

Nitrato (mg N-NO3/L)

0,05

<0,01

<0,01

<0,01

Óleos e graxas (mg/L)

3,40

<1,00

1,20

<1,00

Sólidos dissolvidos totais (mg/L)

144,00

205,00

27,00

40.275,00

Sólidos suspensos totais (mg/L)

<1,00

1,00

<1,00

8,00

Sólidos totais (mg/L)

144

256,00

27,00

40.283,00

Coliformes totais (NMP/100 ml)

22

490

240,0

3.500*

Coliformes termotolerantes (NMP/100 ml)
<1,8
21
2,0
Ponto 1: Represa Santa Joana
Ponto 2: Talvegue Norte
Ponto 3: Talvegue Sul
Ponto 4: Foz do córrego do Sahy
* Valores fora dos limites estabelecidos pela Resolução Conama 357.

3.500*

Os três corpos d’água apresentaram valores inferiores aos limites estabelecidos
pela citada resolução, exceto para fósforo, cuja fonte pode ser a degradação de
matéria orgânica ou a fertilização de terras agrícolas e florestais de montante e
conseqüente aporte aos corpos hídricos via águas de escoamento superficial.
Vale relembrar que os corpos d’água dos talvegues Norte e Sul são intermitentes
e que, quando seu leito se encontra seco, ocorre crescimento de massa vegetal
herbácea em seu leito, que se degrada nos períodos chuvosos com a formação
do espelho d’água. Foi também observado muita massa vegetal arbórea morta no
leito de ambos espelhos d’água.
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As águas dos Talvegues Norte e Sul apresentavam, no momento da visita de
campo, coloração muito escurecida, enquanto a da represa Santa Joana
apresenta aspecto límpido e transparente. Esta diferença de coloração foi
evidenciada nos mais altos valores de cor real e de cor aparente das águas dos
talvegues, embora esta diferença não tenha sido evidenciada em mais altos
valores de DBO.
Os baixos números de coliformes indicam a ausência de contribuição para os três
corpos d’água.
Os valores dos parâmetros analisados nas águas do córrego do Sahy foram
comparadas com os valores estabelecidos como limites para águas salobras de
classe 1 pela resolução Conama 357, as quais podem ser destinadas:
a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA nº 274, de
2000;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à aqüicultura e a atividade de pesca;
d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou
avançado; e
e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de
película, e a irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os
quais o publico possa vir a ter contato direto.
É relevante observar que os altos valores de sólidos dissolvidos foram
decorrentes da entrada de água salina no estuário no momento da amostragem,
visto que esta foi realizada em momento de maré alta. Os altos valores de
coliformes são decorrentes do aporte de esgoto doméstico de Barra do Sahy, que
aportam sem tratamento às águas do córrego do Sahy.
Os elevados valores de fósforo podem ser causados pelo aporte de esgoto
doméstico, degradação de matéria orgânica e fontes agrícolas e florestais. Deve-
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se observar que o córrego do Sahy tem nascentes situadas no centro urbano de
Aracruz, do qual recebe esgoto doméstico sem tratamento, e atravessa áreas
intensamente plantadas com Eucalipto e que, no seu terço médio, atravessa a
aldeia Pau Brasil. Estes se constituem fontes de poluentes ao citado rio.

5.1.4.5

Mapeamento das nascentes e vazão das mesmas situadas dentro
da área de influência direta do empreendimento.

Os dois curso d’água do interior da área do empreendimento são intermitentes e
suas nascentes se encontram fora da área do empreendimento. Na parte sul da
área, na bacia do córrego do Sahy, ocorre uma depressão no terreno (Figura 5189) onde a possibilidade de ocorrência de nascentes é mais significativa.
Todavia, em vistoria de campo, a existência de nascentes não foi evidenciada.

Figura 5-189: Área no interior do empreendimento onde há possibilidade de
ocorrência de nascentes, mas que a existência das mesmas não foi evidenciada
durante visitas de campo.
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5.1.4.6 Conclusões
Pode-se concluir que o empreendimento está inserido em área de pequenas
bacias, cujos cursos d’água drenam diretamente para o oceano Atlântico, e que se
posicionam entre as bacias dos rios Piraquê-açu e Riacho.
Na área de influência do empreendimento ocorrem três cursos d’água, sendo que
dois deles atravessam a mesma, chamados neste trabalho de Talvegue Norte e
Talvegue Sul, e o terceiro, córrego do Sahy, tem sua foz situada ao sul da área,
sem atravessá-la.
Quanto à disponibilidade hídrica, nos talvegues Norte e Sul, correm cursos d’água
intermitentes, que se secam nos períodos secos. Entretanto, o mal posicionamento
dos sistemas de drenagem de uma estrada vicinal e da BR-010 vem ocasionando
a formação de espelhos d’água nos dois talvegues. O córrego do Sahy é um curso
d’água perene, com baixa disponibilidade hídrica devido à sua reduzida área de
drenagem.
Quanto à qualidade de água, os cursos d’água dos talvegues Norte e Sul
apresentaram-se sem indícios de contaminação, sendo a coloração escura dos
mesmos ocasionada pelo aporte de material orgânico advindo da vegetação que
cresce em seus leitos e margens. Os altos teores de coliformes fecais nas
amostras colhidas no córrego do Sahy, entretanto, indicam a existência de
contaminação fecal, que pode estar ocorrendo no centro urbano de Aracruz, no
interior do qual estão posicionadas nascentes do mesmo, na aldeia Pau Brasil ou
na localidade de Barra do Sahy, localizadas, respectivamente, no terço médio e na
foz do mesmo.
Os recursos hídricos locais não se configuram como restrições à instalação e
operação do empreendimento.
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5.1.4.7 Recursos hídricos subterrâneos
A água subterrânea pode ocorrer em rochas de todas as idades, em maior ou
menor volume, desde as mais antigas até as mais recentes. Estas últimas,
classificadas no Terciário e Quaternário, de modo geral, são aqüíferos melhores
que as primeiras, fruto da redução da porosidade e permeabilidade por que
passaram as rochas mais antigas, uma vez que já foram comprimidas e
cimentadas.
A água subterrânea se acumula e circula nos espaços intersticiais das rochas,
constituindo assim as reservas de águas do subsolo. A principal origem para a
formação desses mananciais é a precipitação pluviométrica, através da infiltração
direta ou diferencial, fazendo com que, na moderna abordagem do gerenciamento
integrado dos recursos hídricos, a hidrogeologia não mais se preocupe somente
com as águas subterrâneas, mas também a relaciona com o ciclo hidrológico.
A água subterrânea, de modo geral, pode se encontrar em aqüíferos classificados
como confinados, semi-confinados ou aqüíferos livres.
Os aqüíferos confinados, em cujas rochas as águas se apresentam em condições
artesianas, podem ser representados por rochas do embasamento cristalino ou
por rochas sedimentares.
No caso do embasamento cristalino, o sistema de aqüífero caracteriza-se pela
concentração e circulação de água através de fissuras, juntas, diáclases e
fraturas existentes nas rochas. É o conjunto desses interespaços que determina a
capacidade de armazenar e produzir água subterrânea. Por outro lado, o volume
de vazios de fissuração depende do tipo, densidade, extensão e profundidade das
fraturas, que estão diretamente relacionados ao tipo e intensidade do tectonismo
que atuou na região onde se encontram estas rochas.
A recarga desses aqüíferos se processa principalmente pela infiltração da água
retida no manto de alteração (solos permeáveis e várzeas saturadas) e nas
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coberturas do terciário e quaternário, ou através dos cursos de água nos pontos
de coincidências com as linhas de fratura. A contribuição a partir da infiltração
direta das precipitações pluviométricas é muito reduzida.
Com relação aos aqüíferos confinados em rochas sedimentares, estes se
constituem, de modo geral, em melhores sistemas de aqüíferos, principalmente
em função da reduzida cimentação e compactação a que foram submetidas,
permitindo a rocha uma maior porosidade e permeabilidade. Para se enquadrar
como aqüífero confinado, estas rochas sedimentares devem apresentar camadas
de base e topo impermeáveis, confinando a água no interior do aqüífero.
Considerados em conjunto, os arenitos, dentre as diversas rochas sedimentares,
são os melhores aqüíferos, desde que se apresentem pouco cimentados. Além de
sua extensa distribuição, geralmente apresentam boas características de
armazenamento e transmissibilidade.
Os aqüíferos confinados, explorados por meio de poços tubulares profundos,
apresentam vantagens em relação às captações superficiais, pois, em geral, são
menos passíveis de contaminação, necessitando, na maioria dos casos, de
simples desinfecção para atender às exigências de portabilidade.
Além disso, os poços profundos geram vazão superior, capaz de atender áreas
urbanas, atividades industriais ou grandes projetos na área rural. A capacidade de
produção destes poços é função basicamente da geologia local e das áreas de
recarga.
O aqüífero livre geralmente situa-se mais próximo à superfície, encontrando-se as
águas nos poros deste aqüífero sob pressão atmosférica, como se estivesse ao ar
livre. Nessas condições, o aqüífero é comumente chamado de lençol freático ou
aqüífero livre, não apresentando condições artesianas de confinamento. Este
aqüífero livre é abastecido principalmente pelas águas pluviais.
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Com relação à contaminação, as águas freáticas são muito mais susceptíveis de
serem contaminadas ou poluídas, devido à proximidade dessas águas com a
superfície, onde o uso do solo superficial poderá alterar a qualidade dessas
águas. Cisternas ou cacimbas próximas à criação de animais ou a lixo mal
disposto no solo podem apresentar sinais de contaminação, enquanto
perfurações localizadas junto a culturas agrícolas que empreguem defensivos
podem apresentar traços dos elementos utilizados. Da mesma forma, a
proximidade entre os poços rasos e as fossas negras, representa risco de
contaminação das águas freáticas por coliformes fecais.
Diante do exposto, o diagnóstico da hidrogeologia da região em estudo, além da
abordagem dos principais sistemas de aqüíferos existentes, procurou focar no
lençol freático da área em função de ser este o aqüífero com potencial de se
contaminar

ao

longo

da

implantação,

e,

sobretudo,

da

operação

do

empreendimento, além da inexistência de poços tubulares profundos na área de
estudo e ainda da previsão de não se utilizar águas subterrâneas como fonte de
abastecimento do futuro empreendimento.

5.1.4.7.1 Principais sistemas de aqüíferos na área de estudo
A Área de Influencia Direta (AID) do Estaleiro Barra do Riacho, que compreende
uma estreita faixa costeira no município de Aracruz, localizada entre a linha de
costa e a rodovia estadual ES-010, apresenta dois diferentes tipos de aqüíferos,
conforme os tipos de litologias presentes em cada trecho da AID.
Descrevem-se a seguir estes aqüíferos, lembrando que os critérios adotados na
separação destes sistemas de aqüíferos basearam-se na coluna geológica
regional, e, quanto ao seu suposto potencial explotável, tiveram como base a
profundidade dos aqüíferos, a permeabilidade e fraturamento das formações e a
facilidade de recarga.
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Para cada sistema de aqüífero observado faz-se ainda uma avaliação do
potencial hidrogeológico do mesmo, a partir de referências bibliográficas locais e
regionais que se refiram aos tipos de aqüíferos encontrados na AID.

5.1.4.7.1.1

Aqüífero Grupo Barreiras

Os sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras ocupam a maior parte da área
prevista para implantação do Estaleiro Barra do Riacho, distribuindo-se em toda a
porção oeste da Área de Influência Direta. Esta unidade corresponde a um pacote
sedimentar composto principalmente por uma seqüência de arenitos e argilitos.
Este aqüífero consiste num pacote de rochas formado por intercalações de níveis
areno-argilosos a arenosos com níveis argilosos a argilo-siltosos. Esta
característica textural determina um aqüífero no qual o fluxo de água subterrânea
pode

se

encontrar

parcialmente

confinado

dentro

de

determinados

compartimentos sedimentares mais porosos, sendo efetivamente selado por uma
camada adjacente menos permeável. Esta quebra na transmissividade ocasiona a
existência de aqüíferos semi-confinados contidos no interior de um aqüífero livre
regional.
Este sistema de aqüífero permite tanto a presença de aqüíferos livres como
confinados, dependendo da profundidade e do local a ser perfurado, muito
embora a grande maioria dos poços perfurados o qualifica como um aqüífero
aberto, uma vez que não apresenta regionalmente, nas profundidades
exploradas, camadas impermeáveis que o limite e lhe dê condições artesianas.
No entanto, as rochas formadoras deste aqüífero se caracterizam pela grande
heterogeneidade dos sedimentos, ora mais arenosos, ora mais argilosos, fazendo
com que ocorra uma variação muito grande do potencial aqüífero de cada região
considerada.
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Em diversas áreas de ocorrência dos sedimentos do Grupo Barreiras observa-se
a captação de águas neste aqüífero através de poços tubulares profundos, cuja
utilização se destina tanto para o uso doméstico em unidades industriais como
para uso exclusivamente domestico em unidades condominiais ou rurais.
Como exemplo de empresas que se utilizam das águas subterrâneas do aqüífero
Barreiras podem ser relacionadas a Samarco Mineração na porção sul do estado
em Anchieta, a Vale na região do Complexo Industrial de Tubarão e a Petrobras
em diversas atividades produtivas nos municípios de São Mateus, Jaguaré e
Linhares.
Na Samarco são utilizadas águas subterrâneas de 5 poços tubulares profundos
para uso nas instalações administrativas e abastecimento de navios no porto da
empresa. Estes poços foram perfurados entre 1990 e 2003 e possuem
profundidades que variam entre 98,0 m e 111,0 m. As vazões operacionais variam
entre 15,9 e 36,4 m3/h, considerando-se os poços com menor e maior vazão,
respectivamente. Os dados e informações presentes neste item possuem como
fonte os levantamentos realizados pela Golder Associates, em 2003, como parte
do trabalho “Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para a Região de Ubu-ES”
para a Samarco Mineração, encontrando-se os mesmos no IEMA.
No caso da Vale em Ponta de Tubarão, no norte da cidade de Vitória, a empresa
já realizou estudos hidrogeológicos e perfurações de poços tubulares profundos
em busca dos aqüíferos do Grupo Barreiras visando o fornecimento de água
potável e/ou industrial para as instalações de seu Complexo Industrial. Foram
perfurados sete poços nesta região que apontaram o topo do embasamento
variando entre 112 e 192 metros de profundidade.
As rochas perfuradas indicaram que o Grupo Barreiras na região de Tubarão é
composto litologicamente por uma alternância de corpos lenticulares de argilitos
plásticos com arenitos mais ou menos argilosos, de granulação média a
grosseira, apresentando níveis conglomeráticos. Ao longo de todo o perfil
perfurado é bastante comum a ocorrência de concreções limoníticas, com a
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espessura dos corpos arenosos variando de alguns poucos metros a mais de 20
metros em alguns poços.
As porosidades aferidas a partir de perfis sônicos indicam valores em torno de
25% de porosidade efetiva para esses arenitos. As resistividades dos arenitos são
altas, caracterizando as águas contidas nos pacotes arenosos como águas pouco
carregadas em sais, a exceção de apenas um poço que indicou a presença de
pacotes de arenitos com baixos valores de resistividade (15 a 20 ohm/m) que
podem caracterizar a presença de água com teores de sais dissolvidos da ordem
de 2000 a 3000 ppm.
No entanto, durante a exploração do aqüífero surgiram problemas de
interferências entre poços, o que contribuiu para a redução dos volumes
bombeados. Adicionalmente, alguns poços apresentaram problemas operacionais
e não se encontram mais operando, reduzindo-se ainda mais os volumes
explorados.

Estes

dados

encontram-se

disponíveis

no

EIA/RIMA

para

implantação da Usina 8 de Pelotização, protocolizado no IEMA.
No caso da Petrobras, a empresa possui cerca de 100 poços tubulares profundos
na região norte do estado do Espírito Santo. Estes poços se encontram
produzindo água do aqüífero Barreiras visando o fornecimento de água para as
sondas de perfuração, para geração de vapor ou para injeção direta nos
reservatórios visando otimizar a recuperação de hidrocarbonetos.
Cabe observar que na região norte do estado tem-se sotoposta ao Grupo
Barreiras a Formação Rio Doce, sendo esta unidade também contribuinte para a
produção de água nos poços mais profundos. Observa-se que na AID do estaleiro
não existe referência da presença da Formação Rio Doce sob o Grupo Barreiras.
Outra característica destes poços tubulares profundos na região norte do estado é
a

utilização

de

técnicas

geofísicas

(elétricas

e

eletromegnéticas)

para

identificação da presença de camadas geoelétricas em subsuperficie, que
orientam a locação de poços em zonas mais promissoras e permitem a
otimização do sucesso exploratório de águas subterrâneas.
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Muitos destes poços se encontram a uma profundidade superior a 170 metros e
em volumes que credenciam a qualificação desse pacote sedimentar como um
bom aqüífero na profundidade considerada, atingindo vazões superiores a
80m3/h. Estes dados também se encontram disponíveis no IEMA em diversos
estudos elaborados pela Petrobras para atendimento a diversas condicionantes
referentes a produção de águas subterrâneas pela empresa.
Embora localizados fora da Área de Influência Direta do Estaleiro Barra do
Riacho, os dados de vazão de água subterrânea obtidos nestes poços tubulares
profundos contribuem diretamente para a caracterização do aqüífero profundo do
Grupo Barreiras na AID, uma vez que podem apresentar similaridade
hidrogeológica representativa para tal.
Na Área de Influência Direta do Estaleiro Barra do Riacho não existem poços
tubulares profundos perfurados, no entanto, no interior da indústria Evonik
Degussa Brasil Ltda, localizada próxima ao empreendimento, existe um poço
tubular profundo perfurado na década de 90 cuja profundidade atingiu cerca de
150 metros. A vazão deste poço é de 9,9 m3/h, conforme consta no EIA/RIMA
para ampliação do Porto de Portocel.
Conforme pode ser observado pelas informações anteriores os aqüíferos
profundos do Grupo Barreiras, são de modo geral bastante variáveis em relação
ao potencial e a produtividade de seus poços, sobretudo em decorrência da
grande variação de seus sedimentos, que ora se apresentam mais argilosos, ora
mais arenosos, promovendo diferentes porosidade e permeabilidade das rochas
portadoras de água.
No sistema de aqüífero do Grupo Barreiras predomina a presença de aqüíferos
livres, sendo raros os aqüíferos classificados como confinados, uma vez que não
apresenta regionalmente, nas profundidades exploradas, camadas impermeáveis
que o limite e lhe dê condições artesianas. Apenas localmente, nas profundidades
exploradas até 150m, têm-se camadas de argilitos que podem dar a ele
condições de aqüífero confinado. A partir desta profundidade é comum a
presença de aqüíferos confinados.
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Segundo avaliação do Mapa Hidrogeológico do Brasil (DNPM, 1983) as rochas do
Grupo Barreiras, embora apresentem origem sedimentar, não se classificam com
grandes potencialidades no que se refere a recursos hídricos subterrâneos,
principalmente em função da heterogeneidade de seus sedimentos, comportandose, na maior parte das vezes, como um aqüífero livre ou semi-confinado. Sua
capacidade de produção é bastante variável em decorrência das circunstâncias
dimensionais e geográficas, sendo médio o seu potencial hídrico subterrâneo,
podendo localmente ser classificado como muito bom.
Ainda segundo esta fonte, o sistema de aqüífero Barreiras é constituído de
sedimentos clásticos não consolidados e permeabilidade geralmente média a
baixa, pertencente a Província Hidrogeológica Costeira, possuindo uma
importância hidrogeológica relativa média, com qualidade química de suas águas
geralmente boa e com possibilidades de exploração através de poços rasos.
Segundo esta mesma fonte é classificado como de produtividade média a fraca,
permitindo vazões entre 3 e 25 m3/h. Somente localmente o seu potencial hídrico
subterrâneo pode ser classificado como muito bom.
Por fim, cabe registrar que antes da realização de perfurações em busca de
grandes volumes de águas subterrâneas neste aqüífero, recomenda-se a
utilização de levantamentos geofísicos, a base de métodos eletromagnéticos e
elétricos, cuja aplicação vem apresentando resultados que indicam com precisão
o potencial do aqüífero local, bem como o nível de qualidade das águas (doces ou
salgadas).

5.1.4.7.1.2

Lençol freático

Tanto a região de ocorrência dos sedimentos terciários do Grupo Barreiras como
a dos sedimentos quaternários representados pelos depósitos marinhos litorâneos
apresentam um aqüífero raso denominado lençol freático.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
768

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

O aqüífero raso na região do Grupo Barreiras é abastecido principalmente pelas
águas pluviais. Esta água acumulada na forma de lençol, próxima a superfície,
recebe a denominação de lençol freático. A superfície deste lençol não é
estacionária, movendo-se periodicamente para cima e para baixo, elevando-se
quando a zona de saturação recebe mais água de infiltração vertical e desce nos
períodos de estiagem, quando a água armazenada previamente flui para os
canais de drenagem e outros pontos de descarga de água subterrânea.
De modo geral, este sistema de aqüífero é utilizado principalmente para
abastecimento de pequenas residências rurais e dessedentação de animais,
através da abertura de valas próximas a pequenos cursos de água, nas quais a
água aflora, formando “piscinas”. Em algumas propriedades podem ser utilizadas
bombas para captação desta água, sendo a mesma utilizada para diversos fins.
Mais comum é a captação da água do freático através de cacimbas ou poços
freáticos com profundidades variáveis, também através de pequenas bombas de
água. Estas formas de captação de água do lençol freático se caracterizam por
serem bastante rudimentares, sujeitando estas águas a vários tipos de
contaminação, principalmente quando próximas a fossas negras sanitárias.
O aqüífero raso na região dos depósitos quaternários representa, de modo geral,
um bom aqüífero, considerando-se o aspecto de facilidade de reposição de
volume. Quanto ao volume armazenado, o mesmo depende diretamente da
espessura do pacote sedimentar e de período chuvoso. No caso especifico da
Área de Influência Direta do Estaleiro Barra do Riacho o lençol freático localizado
sob os depósitos quaternários recebe forte influência hidrodinâmica das águas do
mar, que se localizam a poucos metros de distância da área de ocorrência deste
aqüífero. Nesta formação superficial percebe-se a presença de um aqüífero muito
próximo à superfície do terreno.
No período chuvoso, quando se acumula uma grande quantidade de água na
superfície do solo, percebe-se pouco escoamento superficial, sugerindo uma
elevada taxa de acumulação e criação de uma espessa zona saturada.
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Quanto ao potencial hidrogeológico, de modo geral, os aqüíferos freáticos, apesar
de muitas vezes possuírem volumes significativos, não permitem uma captação
condizente com as necessidades de abastecimento de grandes populações ou
mesmo o abastecimento industrial de médio a grande porte, a exceção de
aqüíferos muito especiais, localizados em áreas aluvionares de grandes rios que
se mostram capazes de abastecer cidades com mais de 200.000 habitantes.
Os itens seguintes deste diagnóstico da hidrogeologia da Área de Influência
Direta do Estaleiro Barra do Riacho apresentam os serviços realizados no lençol
freático da região, incluindo-se a abertura de poços e a coleta de água.

5.1.4.7.2 O lençol freático na área de implantação do empreendimento
Além do aqüífero profundo representado pelo Grupo Barreiras, a região possui
também um lençol freático raso, que se distribui junto à superfície do terreno na
região dos depósitos quaternários, próximo ao mar, e um pouco mais profundo na
região do Grupo Barreiras.
Não existem poços de monitoramento instalados na área prevista para
implantação do empreendimento Estaleiro Barra do Riacho. Os poços de
monitoramento mais próximos que se tem conhecimento encontram-se nas
instalações de Portocel e da Estação de Tratamento de Efluentes da Aracruz
Celulose, ambos localizados a norte da área de estudo. Tais poços compõem as
redes de poços de monitoramento destas duas empresas e se destinam a realizar
o controle da qualidade das águas subterrâneas do lençol freático na área de
influência das atividades das empresas.
As redes de poços de monitoramento destas duas empresas foram instaladas
com o objetivo específico de monitoramento ambiental, ressaltando-se que estes
piezômetros não visam à produção de água subterrânea, mas somente o controle
da qualidade da mesma.
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Considerando-se a inexistência de dados referentes à profundidade do lençol
freático na área de implantação do empreendimento, bem como da qualidade das
águas subterrâneas na área de interesse, o presente Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) realizou perfurações na área que permitiram a obtenção da
profundidade do aqüífero freático em diversos pontos, bem como a coleta de
amostras de águas subterrâneas para envio ao laboratório.
Para determinação precisa das profundidades em que o lençol freático se
encontra nos dois distintos setores da área de implantação do empreendimento
(Tabuleiros Costeiros e Planície Costeira), além da obtenção de outras
características deste aqüífero raso, foram desenvolvidos diversos serviços na
área de estudo, a exemplo de sondagens com trado manual, coleta de
sedimentos para descrição de perfis litológicos, medição das profundidades dos
níveis freáticos, nivelamento altimétrico, execução de ensaios de permeabilidade,
elaboração da carta hídrica de fluxo subterrâneo, coleta de águas subterrâneas e
análises laboratoriais.
Descreve-se a seguir, em diversos subitens, o detalhamento dos serviços
realizados na área de implantação do empreendimento visando a melhor
caracterização hidrogeológica da mesma.

5.1.4.7.2.1

Sondagens com trado manual

De forma a se obter as profundidades dos níveis de água do lençol freático para
permitir a elaboração de uma Carta Hídrica (Mapa Potenciométrico), caracterizar
o perfil geológico para elaborar a carta de sensibilidade do aqüífero e possibilitar a
coleta de amostras de água foram realizados cinco perfurações na área de
implantação do empreendimento utilizando-se trado manual.
A escolha do equipamento a ser utilizado decorreu das profundidades esperadas
para que fosse encontrado o lençol freático, bem como dos tipos de sedimentos a
serem perfurados e das limitações dos métodos de perfuração, e assim, tanto
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para os locais com maior altimetria, como nos locais mais baixos da área, os furos
foram abertos com a utilização de trado manual.
Visando a elaboração da Carta Hídrica (Mapa Potenciométrico), após inspeção de
campo foram projetados sobre base cartográfica 05 furos de sondagem
numerados de ST 01 a ST 05 contemplando as áreas situadas nas áreas dos
Tabuleiros Costeiros e da Planície Costeira.
Em seguida foram realizados o geoposicionamento e o estaqueamento em campo
dos pontos a serem perfurados (Figura 5-190) e iniciados os serviços de
sondagem no mês de maio de 2009.

Figura 5-190: Atividades iniciais de estaqueamento e geoposicionamento dos pontos de
sondagens em campo.
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A Tabela 5-60 indica as coordenadas UTM de cada perfuração realizada na área,
enquanto a Figura 5-191 ilustra a localização dos furos na área prevista para
implantação do empreendimento.
Tabela 5-60: Posicionamento e método de perfuração dos furos na AID.
ESTALEIRO BARRA DO RIACHO
Furos de Sondagem - Posicionamento e Método de Perfuração
Furo
ST 01
ST 02
ST 03
ST 04
ST 05

Posicionamento (UTM)
N (m)
7.802.954
7.802.873
7.802.834
7.803.628
7.803.611

Método de
Perfuração

E (m)
387.287
387.417
387.448
387.880
388.001

Trado Manual
Trado Manual
Trado Manual
Trado Manual
Trado Manual

Figura 5-191: Localização dos furos na área do empreendimento.

Ao todo foram realizados 5 furos de sondagem a trado manual, com diâmetro de 6
polegadas e profundidades variáveis, conforme Tabela 5-61. A Figura 5-192
ilustra as atividades de perfuração a trado na área de estudo.
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Tabela 5-61: Profundidades dos furos abertos com trado
manual.
Furo
ST 01
ST 02
ST 03
ST 04
ST 05

Profundidade (metros)
13,30
5,00
2,50
2,30
2,50

Figura 5-192: Imagens mostrando as operações de perfuração com trado manual.

5.1.4.7.2.2

Perfis litológicos

Durante as perfurações o material perfurado foi descrito visando à consolidação
do perfil geológico. Foram ainda coletadas amostras de sedimentos nas
mudanças de textura e coloração ou a cada metro perfurado para a descrição dos
perfis litológicos dos furos realizados na área. Os perfis litológicos dos furos ST
01, ST 03 e ST 05 são apresentados na Figura 5-193 e Figura 5-194.
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Figura 5-193: Perfil litológico do furo de sondagem ST-01.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
775

Figura 5-194: Perfis litológicos dos furos de sondagem ST-03 e ST-03.
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Ensaios de permeabilidade

Na descrição e predição do comportamento de um fluido em um meio, como o
solo, é necessário o estabelecimento de parâmetros de permeabilidade que
caracterizem a sua capacidade de transmissão.
A permeabilidade é a capacidade de transmissão de um fluido em um
determinado meio, existindo uma série de variáveis envolvidas na dimensão da
permeabilidade em um trecho do meio considerado, a saber:


Tamanho das partículas.



Volume de vazios, decrescente com a profundidade, salvo em janelas de
porosidade secundária.



Geometria de canais, responsável pela diferença de permeabilidade entre
caminhamentos horizontais e verticais de um fluxo.

Considera-se que uma maior compactação dos sedimentos resulta em diminuição
da permeabilidade pela diminuição do volume de vazios e alteração (destruição)
da estrutura de canais, a qual pode ser tanto obtida com o aumento da
profundidade da camada considerada, quanto pela interferência antrópica, na
forma de movimentação de terra, passagem de veículos ou construção de aterros
compactados.
Os ensaios de permeabilidade em solos são realizados em geologia de
engenharia com a finalidade de determinar os coeficientes de permeabilidade de
solo. Quando objeto de estudos para implantação ou consolidação de obras civis,
é também considerado um dos parâmetros físicos mais importantes em relação à
velocidade de percolação de uma pluma de contaminantes líquidos em meio
granular.
Freqüentemente os ensaios de permeabilidade são executados em furos de
sondagem a trado ou percussivos e são conhecidos, de forma genérica, como
ensaios de infiltração ou de rebaixamento. A Tabela 5-62 apresenta as

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
777

estimativas das velocidades médias de percolação dos fluidos em relação ao tipo
de granulometria do sedimento.
Tabela 5-62: Estimativa das velocidades de percolação em relação à granulometria do
sedimento.
K (cm/s)

Material

102

10-2

1

CASCALHOS

AREIAS

10-4

10-6

AREIAS FINAS
SILTOSAS E
ARGILOSAS,
SILTES ARGILOSOS

10-8

ARGILAS

Fonte: Ensaios de Permeabilidade em Solos – ABGE, Boletim nº 04/1996.

Para a área de implantação do Estaleiro Barra do Riacho foram realizados dois
testes de permeabilidade que indicaram os valores da condutividade hidráulica
(coeficiente de permeabilidade), para os furos ST 01 e ST 02. Para o furo ST 01
foi realizado Ensaio de Rebaixamento (acima do NA), enquanto no ST 02 foi
realizado Ensaio de Recuperação (abaixo do NA), sendo ambos executados de
acordo com as orientações da ABGE – Boletim Nº. 04/1996 – Ensaios de
Permeabilidade em Solos.
No furo de sondagem ST-01 o teste de permeabilidade foi realizado em ponto
localizado 2 m a nordeste do furo ST 01 e com profundidade de 3 m,
caracterizando o novo furo como ST 01A. A alteração do local ocorreu em função
da elevada profundidade do ST 01, o que tornaria necessário que o furo fosse
revestido, além da necessidade de se obter volumes consideráveis de água para
a saturação. No furo ST 02, o teste de permeabilidade foi realizado no próprio
furo, com profundidade de 5 m.
Quando do início da execução do teste de permeabilidade, cada furo foi
parcialmente revestido com tubo PVC de 4” (quatro polegadas de diâmetro
interno) e comprimento suficiente para o ensaio da porção situada entre o final do
tubo e o fundo do furo, tendo-se feita a prévia saturação do solo pelo período de
10 minutos (Ensaio de Rebaixamento), preenchendo-o com água até a boca e
tomando-se um instante como tempo zero, e a intervalos curtos no início e mais
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longos em seguida (1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 10’, etc.), acompanhou-se o rebaixamento do
nível de água no furo, em escala centimétrica, usando-se medidor de nível
elétrico-sonoro com graduação de 1 mm.
Para o furo de sondagem ST 02 foi realizado Ensaio de Recuperação após o
bombeamento de um volume significativo de água no furo e acompanhamento do
tempo de recuperação parcial desse volume no próprio poço.
Para o ensaio de recuperação abaixo do NA o furo de sondagem localizado na
porção mais baixa da área objeto, foi aprofundado com trado até 1,5 m abaixo do
nível freático e revestidos com tubos de PVC de 0,10 m de diâmetro, com
ranhuras de 1,0 a 1,5 mm no entorno do tubo, posicionados até 0,50 metros
acima do fundo do furo.
Após a medição do NA do furo foram retirados 4 litros de água utilizando-se um
feixe com 4 tubos de bailers e imediatamente feita a medição dos tempos de
recuperação dos níveis de água, até se atingir aproximadamente 95 % do nível
original.
O cálculo dos Coeficientes de Permeabilidade (K) nos furos ST 01A e ST 02 foi
feito segundo a fórmula de GILG, B & GAVARD, M (1957) e encontra-se na
Tabela 5-63. Os resultados indicaram valores de 3,1 cm/s x 10-5 e 1,6 cm/s x 104 para os furos ST 01A e ST 02, respectivamente, o que caracteriza os
sedimentos ensaiados como de média permeabilidade.
Tabela 5-63: Resultados de permeabilidade para os furos ST 01A e ST 02.
ESTALEIRO BARRA DO RIACHO
Ensaios de Permeabilidade
Furo de

Tipo de

Sondagem

Ensaio

D (cm)

d (cm)

L (cm)

L/2 (cm)

ho (cm)

Variáveis

ST 01A

Rebaixamento

11

10

250

125

225

ST 02

Recuperação

11

10

50

r (cm)

K
h1/h2

S

102
5,5

1,025

9

(cm/s)

Obs:

3600

3,1 x 10 -5

Acima do NA

1680

1,6 x 10 -4

Abaixo do NA

∆h (cm) ∆t (seg)

MULTI AMBIENTAL

em Meio
e Geologia
- O furo de sondagem ST 01A, com 3 m de profundidade, foi posicionado 2 mConsultoria
nordeste
doAmbiente
furo ST
01 Ltda

- Variáveis exigidas pelas fórmulas constantes do Boletim 04/1996 da ABGE, dependendo do tipo de ensaio (Rebaixamento ou Recuperação)
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A Figura 5-195 ilustra os testes de permeabilidade realizados em 2 poços da área
de estudo.

Figura 5-195: Imagens que ilustram os testes de permeabilidade realizados em dos furos
de sondagens na área de estudo.

5.1.4.7.3 Nivelamento geométrico, medição dos NAs e limpeza dos poços
As profundidades do nível freático de cada um dos 5 furos de sondagem foram
medidas com equipamento elétrico-sonoro marca HS/Hidrosuprimentos, com
divisão de 1 mm, em uma única missão no dia 15 de maio de 2009, realizada no
intervalo de 1 hora para que o equilíbrio dinâmico relativo entre os poços fosse
mantido. A Figura 5-196 ilustra estas medições.
Para o referenciamento altimétrico das “bocas” dos furos de sondagem e dos
respectivos níveis freáticos para um mesmo plano vertical, foi adotado um ponto
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de origem localizado no piquete próximo da “boca” do furo ST 01 (DATUM
Altimétrico), para o qual foi arbitrada a cota de 50,000 m.

Figura 5-196: Imagens que ilustram as medições dos níveis de água nos furos de
sondagem.

A partir desse DATUM altimétrico arbitrário foi lançada uma malha altimétrica com
pontos auxiliares (pontos P 1 a P 3) localizados próximos dos furos de sondagem.
A partir desses pontos auxiliares foram niveladas geometricamente as “bocas”
dos furos de sondagem (piquetes rente ao solo), com Nível WILD NA2 e régua
graduada de alumínio.
A partir do furo de sondagem ST 04 foi nivelada a lâmina d´água do curso de
água barrado, distante aproximadamente 8,0 m do furo ST 04, de forma a
contribuir para o Mapa Hidrogeológico (Carta Hídrica) da área.
A Figura 5-197 ilustra os trabalhos de levantamento altimétrico na área de
estudo.
Após as medições das profundidades dos níveis freáticos e obtidas as cotas das
“bocas” dos furos de sondagem, foram calculadas as cotas relativas dos Níveis de
Água – NA (potenciometrias) de cada furo, conforme Tabela 5-64, onde é
apresentado o conjunto destes resultados, o que possibilitou a elaboração do
Mapa Hidrogeológico (Carta Hídrica) que apresenta as direções de fluxo
subterrâneo.
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Figura 5-197: Imagens do levantamento altimétrico na área de estudo.

Tabela 5-64: Resultados das profundidades dos NAs e das altimetrias das bocas dos
poços.
ESTALEIRO BARRA DO RIACHO
PLANILHA DE DADOS DO NIVELAMENTO GEOMÉTRICO E
MEDIÇÃO DOS NÍVEIS FREÁTICOS (NAs)
Sondagem
ST 01
ST 02
ST 03
ST 04
ST 05
"Água
represada"

Coordenadas UTM
(m)
Profundidade Profundidade
N
E
do Furo (m)
do NA (m)
7.802.954 387.287
13,30
12,457
7.802.873 387.417
5,00
4,489
7.802.834 387.448
2,50
1,824
7.803.628 387.880
2,30
2,143
7.803.611 388.001
2,50
2,388

Cota
do solo (m)
50,000
41,792
38,452
41,028
40,497

Cota
do NA (m)
37,543
37,303
36,628
38,885
38,109
39,118

Observações:
a) Coordenadas UTM obtidas com GPS de mão.
b) O DATUM altimétrico origem é a "boca" do furo ST 01, com cota arbitrada de 50,000 m
c) A profundidade do NA nos furos de sondagem foi medida com equipamento elétrico-sonoro.
d) "Água Represada" = nível de água superficial nivelado à aproximadamente 8 m do ST
04
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Nesta etapa procedeu-se ainda a limpeza e desenvolvimento dos poços,
ressaltando, contudo, que o fato de serem poços sem revestimentos e
temporários não permite a retirada total dos sedimentos presentes nas águas
contidas no interior dos poços. A Figura 5-198 ilustra esta limpeza dos poços
utilizando-se para tal um feixe de 3 baylers.

Figura 5-198: Imagens da limpeza dos poços após a perfuração.

5.1.4.7.3.1

Elaboração do mapa potenciométrico (Carta Hídrica)

Em cada ponto de sua extensão, o lençol freático de uma determinada área
apresenta um valor diferenciado para o potencial hidráulico. Conhecendo-se o
nível piezométrico em vários pontos desse lençol podem-se construir mapas de
isopotencial

hidráulico,

denominados

Mapas

Potenciométricos,

Mapas

Hidrogeológicos, Mapas Piezométricos, ou, ainda, Cartas Hídricas, que
representam a forma e a elevação de uma superfície piezométrica.
O traçado dos mapas potenciométricos é realizado à semelhança dos mapas
topográficos de superfície, onde as curvas de nível correspondem as isopiezas ou
linhas equipotenciais, com algumas suavizações. Para o seu traçado utilizam-se
técnicas de interpolação e correlação com pontos altimétricos, e a eqüidistância
das isopiezas é definida em função da quantidade de informações disponíveis,
escala utilizada no mapeamento, precisão da base cartográfica e objetivos do
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trabalho, dentre outros. Uma vez delineadas as equipotenciais, o sentido do fluxo
do lençol freático, que é sempre ortogonal a essas, passa a ser conhecido.
A partir de mapas potenciométricos é possível estabelecer o padrão do fluxo do
lençol freático, determinar os limites e divisores de uma bacia hidrogeológica,
definir os gradientes hidráulicos, as áreas de recarga e descarga, estimar as
perdas de carga e outros parâmetros. O padrão do fluxo expressa o
comportamento geral do escoamento do lençol freático.
As extremidades laterais de uma determinada área, a partir das quais os fluxos
não mais se direcionam para o interior, definem os limites externos da bacia
hidrogeológica. Esses limites são eixos ao longo dos quais as cargas hidráulicas
são máximas, relativamente às áreas adjacentes. Se ao longo destes eixos os
fluxos são divergentes, então esses correspondem a um divisor de águas do
lençol freático.
Normalmente, as áreas de máximo potencial hidráulico se relacionam às áreas de
recarga, ou seja, são porções do terreno onde ocorre a alimentação do aqüífero
pela infiltração das águas de superfície. Por outro lado, as zonas ou regiões de
menor carga hidráulica correspondem às áreas de descarga, para as quais
convergem as linhas de fluxo. Essas áreas podem estar associadas aos
elementos de drenagem superficial (rios, fontes, lagos) ou a elementos de
drenagem artificial ou profunda dos maciços rochosos, tais como drenos de obras
civis, escavações subterrâneas, cavernas de calcário, etc.
Além desses elementos, os mapas piezométricos evidenciam as zonas de
concentração de fluxo, que são eixos de drenagens subterrâneas, passagens
entre zonas de diferentes permeabilidades e outros.
Os mecanismos de equilíbrio desta superfície são extremamente complexos,
sendo condicionados pelo equilíbrio hidrostático, que pode ser influenciado pelos
tipos de sedimentos presentes, fluxos eventuais e transientes, recargas locais e
externas, oscilação da maré, entre outros fatores.
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O sentido de percolação de um fluido em meio granular apresenta-se
predominantemente vertical até que este atinja o lençol freático e, a partir desse
momento, o fluído adota direções condicionadas pelo gradiente hidráulico do
meio.
Neste trabalho, por ser um método com adequada relação custo-benefício,
operacionalmente rápido e de precisão adequada às finalidades, optou-se pela
medição direta das profundidades dos níveis freáticos dos 5 furos de sondagem
implantados de acordo com as condições locais e finalidade dos serviços.
Conhecidas as altimetrias e os desníveis relativos entre os níveis freáticos dos 5
furos de sondagem e seu posicionamento planimétrico, conforme exposto
anteriormente na Tabela 5-60, esses foram lançados sobre base cartográfica, e,
por interpolação de valores das altimetrias dos NAs e correlação dessas com as
altitudes da superfície topográfica foi possível o traçado das linhas equipotenciais
e a definição das direções do fluxo subterrâneo para a área objeto, constituindose no Mapa Potenciométrico (Carta Hídrica) constante da Figura 5-199, a seguir.
Na porção mais elevada da área de estudo, no topo dos Tabuleiros Costeiros, o
lençol freático está posicionado a uma profundidade aproximada de 12,5 metros,
enquanto nas porções mais baixas, próximas do nível do mar, essa profundidade
pode ser coincidente com o nível do próprio mar e variar de acordo com as
oscilações da maré. Na porção mais baixa, onde se encontra o ST 03, o nível de
água se encontra a 1,8 metros de profundidade.
Toda a porção leste da área de estudo é representada pela planície costeira sob
forte influência do mar. De modo geral, para toda a área de estudo observou-se
que a topografia exerce fundamental influência e controle sobre as direções dos
fluxos subterrâneos, que se direcionam para as porções mais baixas do terreno.
Conforme se encontra representado no Mapa Hidrogeológico o sentido geral
preferencial dos fluxos subterrâneos da área objeto tem como sentido o mar.
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Figura 5-199: Mapa potenciométrico.
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Velocidade aparente das águas do lençol freático

Os ensaios de permeabilidade realizados no campo em 5 furos de sondagem
permitiram avaliar que a permeabilidade (K) dos solos na área de estudo é média,
conferindo velocidade de deslocamento para fluidos em subsuperfície que irá
depender do gradiente hidráulico associado.
De posse dos coeficientes de permeabilidade foi possível a determinação da
velocidade aparente de fluxo das águas subterrâneas entre os furos de sondagem
ST 01 e ST 02 na área de estudo. Estas velocidades foram calculadas com base
na Lei de Darcy, definido em CETESB (1978) onde:
Vap = - K.I
Sendo:
Vap - Velocidade aparente de fluxo
K - o valor médio da Condutividade Hidráulica (Testes de Permeabilidade) entre
os poços considerados.
I - gradiente hidráulico entre os dois poços considerados, sendo igual ao
quociente entre a diferença dos níveis de água nos poços e a distância horizontal
entre os mesmos.
Desta forma, o cálculo da velocidade aparente de fluxo das águas subterrâneas
entre os furos de sondagem ST 01 e ST 02 indicou a seguinte velocidade:


Furos 01 e 02
Vap (01-02) = 4,73 cm/ano

Se considerarmos uma porosidade efetiva de 15% para os sedimentos argiloarenosos na área dos sedimentos Barreiras teremos uma velocidade aparente de
fluxo 5,56 cm/ano. Cabe observar que estas velocidades aparentes são apenas
indicativas e fruto de dados pontuais.
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Vulnerabilidade do aqüífero freático na área de estudo

Na avaliação da vulnerabilidade natural das águas subterrâneas, Foster (1987,
apud FOSTER e HIRATA, 1988), esclarece que a expressão “vulnerabilidade à
contaminação do aqüífero é usada para representar as características intrínsecas
que determinam as suscetibilidades de um aqüífero a ser adversamente afetado
por uma carga contaminante”.
Os parâmetros empregados no estudo de vulnerabilidade são derivados do
modelo GOD, proposto por Foster (op.cit) para a avaliação da vulnerabilidade
natural dos aqüíferos. Este método faz parte dos títulos traduzidos e publicados
pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, através do Instituto
Geológico, resultante da série de Anais do Programa de Águas Subterrâneas da
Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS.
Essas obras, produzidas pelo Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária e
Ciências Ambientais – CEPIS, da OPAS/OMS, têm o mérito de atender a América
Latina e o Caribe, identificadas por Comitê Técnico com representantes de vários
países, com o intuito de gerar programas de proteção e controle da contaminação
dos recursos hídricos subterrâneos.
A definição da vulnerabilidade natural das águas subterrâneas de uma
determinada área baseia-se em dados provavelmente disponíveis ou facilmente
coletáveis, a partir do método “GOD”, onde se tem os seguintes parâmetros:


“G”: Groundwater hydraulic confinement (tipo de confinamento da água
subterrânea);



“O”: Overlaying strata (características litológicas até o nível da água em
função da textura e do grau de consolidação);



“D”: Depth to groundwater table (profundidade do nível da água
subterrânea a partir da superfície.
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Assim, para se obter a estimativa do índice de vulnerabilidade “GOD”, devem ser
desenvolvidas as seguintes etapas:


Em relação ao “G”: Identificar o grau de confinamento hidráulico do
aqüífero e atribuir-lhe um índice para este parâmetro, em uma escala que
varia de 0,0 a 1,0;



Em relação ao “O”: Especificar as características do substrato que recobre
a zona saturada do aqüífero em termos de grau de consolidação (a) e tipo
de litologia (b), e assinalar um índice para este parâmetro em uma escala
que varia de 0,4 a 1,0;



Em relação ao “D”: Estimar a distância ou profundidade ao nível de água
(em aqüíferos não confinados) ou profundidade do teto da camada do
primeiro aqüífero confinado e assinalar um índice a este parâmetro em
uma escala de 0,6 a 1,0.

A Figura 5-200 apresenta o diagrama explicativo da metodologia “GOD”
(FOSTER e HIRATA, op.cit), onde se encontram as opções de classificação para
cada parâmetro considerado na metodologia.
O índice final integrado de vulnerabilidade de aqüíferos “GOD” será o produto dos
índices obtidos para cada um dos parâmetros, variando de 0,0 (vulnerabilidade
desprezível) até 1,0 (vulnerabilidade extrema).
Considerando-se as diferenças existentes entre o aqüífero freático localizado na
região dos sedimentos Barreiras com o aqüífero localizado na região dos
sedimentos quaternários, optou-se por realizar a avaliação de vulnerabilidade de
forma independente para cada trecho considerado, conforme a seguir.
Os resultados indicam que o aqüífero na área de implantação do empreendimento
possui vulnerabilidade à contaminação que varia de média baixa (0,336) na região
dos sedimentos Barreiras até média alta (0,486) na região dos sedimentos
quaternários.
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Figura 5-200: Diagrama explicativo da metodologia “GOD”.

Vulnerabilidade do Aqüífero Freático na Área dos Sedimentos Barreiras:
Grau de confinamento

0,6

Ocorrência do Substrato

0,7

Profundidade do NA

0,8

Grau de Vulnerabilidade

0,336
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Vulnerabilidade do Aqüífero Freático na Área dos Sedimentos Quaternários:
Grau de confinamento

0,6

Ocorrência do Substrato

0,9

Profundidade do NA

0,9

Grau de Vulnerabilidade

5.1.4.7.3.4

0,486

Qualidade das águas subterrâneas do lençol freático

Os furos de sondagem, mesmo de caráter provisório, tiveram como objetivo
permitir

a

coleta

de

amostras

de

águas

subterrâneas

para

posterior

encaminhamento para análises laboratoriais para diversos parâmetros físicoquímicos.
Embora a área de estudo não apresente histórico de atividades industriais ou
outras que pudessem contaminar os solos e as águas subterrâneas, optou-se por
realizar um amplo escopo de analises químicas de forma que os resultados
possam funcionar como valores de referência ao longo do tempo.
Foram selecionados 2 poços para coleta de água, um na região dos Tabuleiros
Costeiros (ST 01/PM-01), cujo lençol freático se encontrava mais profundo, e
outro na região da Planície Costeira (ST 03/PM-03), onde a profundidade do
lençol é mais rasa e sob forte influência das águas do mar.
Assim, com base nesta premissa foram analisados os seguintes parâmetros nos 2
furos nos quais foram coletadas amostras de águas subterrâneas: VOCs
(Compostos Orgânicos Voláteis), Metais (Alumínio, Ferro, Manganês, Chumbo,
Cromo, Cádmio, Mercúrio, Arsênio, Zinco e Sódio), Fenóis, Cloretos e Pesticidas.
A Figura 5-201 apresenta imagens da coleta de águas subterrâneas que ocorreu
no dia 27 de maio de 2009. A Figura 5-199, referente à Carta Hídrica (Mapa
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Potenciométrico), apresentada anteriormente, indica a localização dos 2 furos em
que houve a coleta de amostras para análises laboratoriais.

Figura 5-201: Imagens da coleta de águas subterrâneas nos furos de sondagem na área
de estudo e da caixa de isopor com a cadeia de custódia para despacho ao laboratório.

Previamente ao início da coleta de amostras de água nos poços de
monitoramento, o Laboratório Innolab enviou para Vitória uma caixa térmica
contendo toda a frascaria a ser utilizada para acondicionamento das amostras de
água subterrânea dos 2 furos de sondagem. Ressalte-se que os frascos já
chegaram identificados quanto aos parâmetros a serem analisados e, quando
aplicável, com os respectivos preservantes contidos em seu interior.
Para as amostragens foram utilizados baylers descartáveis individuais para cada
furo de sondagem, sendo em seguida as amostras armazenadas em caixa de
isopor.
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Depois de finalizada a coleta das amostras, procedeu-se a preservação das
mesmas em gelo no interior das caixas térmicas, preenchendo-se a cadeia de
custódia que acompanhou as amostras até o Laboratório Innolab no Rio de
Janeiro, para onde foram despachadas no mesmo dia da coleta por meio do
serviço expresso da TAM Cargo. As metodologias utilizadas pelo laboratório
encontram-se relacionadas na Tabela 5-65.
Tabela 5-65: Parâmetros analisados e metodologias de análise do Laboratório
Innolab.
Parâmetro a ser
analisado
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

EPA 8260 (C):2006/EPA 5021 (A):2003

Metais

APHA AWWA 21ª. Ed. 3030F e 3120B

Cloretos

Íon Seletivo

Fenóis

MA – 013 – L2

Pesticidas

EPA 8270 (D)

Método

Esa Resolução, que dispõe sobre as diretrizes ambientais para enquadramento
das águas subterrâneas apresenta, dentre outros aspectos, uma listagem de
compostos com o respectivos Valores Máximos Permitidos para as águas
subterrâneas no Brasil. Foram utilizados os Valores Máximos Permitidos (VMP)
desta Resolução CONAMA referentes ao uso preponderante de consumo
humano, que é mais conservador e restritivo que os usos preponderantes
referentes a dessedentação de animais, irrigação e recreação.
Ainda assim, para alguns parâmetros que não possuem valores orientadores na
nova listagem da Resolução CONAMA 396/08, foram adotadas como referência
secundária os padrões utilizados no Nível I (Intervention Value) da “Lista
Holandesa” (Groundwater and Soil Remediation Intervention Values, de Fevereiro
de 2000), emitidos pelo VROM (Dutch Ministry of Housing, Physical Planning and
the Environment).
Após 3 semanas, o Laboratório Innolab forneceu os resultados das análises
realizadas nas amostras. Os resultados para metais, voláteis orgânicos (VOCs),
Fenóis/Cloretos e pesticidas, respectivamente são apresentados na Tabela 5-66,
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Tabela 5-67, Tabela 5-68 e Tabela 5-69. O ANEXO XXXVIII apresenta os laudos
laboratoriais.
Como padrão de comparação para os resultados analíticos obtidos em laboratório
foi adotado a Resolução CONAMA 396/08 de abril de 2008, em substituição a
legislação da CETESB, que, embora obrigatoriamente aplicável a São Paulo,
também vinha sendo aplicada em todo o Brasil, uma vez que até então o país não
possuía, em nível nacional, uma legislação especifica para águas subterrâneas.

Tabela 5-66: Resultados analíticos para metais nas amostras de água subterrânea.
Identificaçã
Metais
o (Ponto de
Al
Fe
Mn
Pb
Cr
Cd
Hg
As
(µg/L)
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)
Coleta)
ST-01 / PM450
310
12
ND
ND
ND
0,2
ND
01
ST-03 / PM
104.130 965.610 2.334 153 1.841
22
2,0
1.577
03
Al
Fe
Mn
Pb
Cr
Cd
Hg
As
Padrão
(µg/L)
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)
Resolução
CONAMA
200
300
100
10
50
5
1
10
396/08
Portaria
518 do
200
300
100
10
50
5
10
Ministério
da Saúde
Padrão
Holandês I
75
30
6
0,3
60
interventio
n
Valor que ultrapassou pelo menos um padrão de referência.
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Zn
(µg/L)

Na
(µg/L)

332

12.730

401

96.560

Zn
(µg/L)

Na
(µg/L)

5.000 200.000

5.000 200.000

800

-
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Tabela 5-67: Resultados analíticos para Compostos Orgânicos Voláteis (VOC’s) nas
amostras de água subterrânea.
Amostras de Água
Subterrânea (mg/L)
AREA DE INFLUÊNCIA
Parâmetros
DIRETA DO ESTALEIRO
ST-01/PMST-03/PM-03
01
nd
nd
Diclorodifluormetano
nd
nd
Bromometano
nd
nd
Fluortriclorometano
nd
nd
1,1 – Dicloroeteno
nd
nd
Diclorometano
nd
nd
1,2 Dicloroeteno, trans
nd
nd
1,1 Dicloroetano
nd
nd
1,2 Dicloroeteno, cis
nd
nd
2,2 – Dicloropropano
nd
nd
Bromoclorometano
Clorofórmio
nd
nd
(triclorometano)
nd
nd
1,1,1 – Tricloroetano
nd
nd
1,2 – Dicloroetano
nd
nd
1,1 – Dicloropropeno
nd
nd
Benzeno
Tetracloreto de
nd
nd
carbono
nd
nd
Tricloroeteno
nd
nd
1,2 – Dicloropropano
nd
nd
Dibromometano
nd
nd
Diclorobromometano
1,3 – Dicloropropeno,
nd
nd
trans
1,3 – Dicloropropeno,
nd
nd
cis
nd
nd
Tolueno
nd
nd
1,1,2 – Tricloroetano
nd
nd
1,3 Dicloropropano
nd
nd
Dibromoclorometano
nd
nd
Tetracloroeteno
nd
nd
1,2 – Dibromoetano
nd
nd
Clorobenzeno
1,1,1,2 –
nd
nd
Tetracloroetano
nd
nd
Etilbenzeno
nd
nd
m,p – Xilenos
nd
nd
o – xilenos
nd
nd
Estireno
Bromoformio
nd
nd
(Tribromometano)
Cumene (1 – metil nd
nd
etilbenzeno)
nd
nd
1,2,3 – Tricloropropano
nd
nd
Bromobenzeno
nd
nd
n – Propilbenzeno
nd
nd
2 – Clorotolueno
nd
nd
4 – Clorotolueno
nd
nd
Mesetileno
nd
nd
Terti – Butilbenzeno

Potabilidade
30
20
-

Resolução
CONAMA
396/08
(μg/L)
Consumo
Humano
30
20
50 *1
50 *1
-

Intervention
10
1000
20
900
20
-

-

200

400

10
5

10
5

300
400
30

2

2

-

70
-

-

500
-

-

-

-

-

-

-

40
-

170
40
-

1000
130
40
244

-

-

-

20

200
Soma =
300
20

150
70
Soma = 70
300

-

-

-

-

-

-

-

-

Portaria 518
do MS
(μg/L)
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Tabela 5-19 (continuação): Resultados analíticos para Compostos Orgânicos Voláteis
(VOC’s) nas amostras de água subterrânea.
Amostras de Água
Subterrânea (mg/L)
AREA DE INFLUÊNCIA
Parâmetros
DIRETA DO ESTALEIRO
ST-01/PMST-03/PM-03
01
nd
nd
1,2,4 – Trimetilbenzeno
nd
nd
Secbutilbenzeno
nd
nd
1,3 – Diclorobenzeno
nd
nd
1,4 – Diclorobenzeno
nd
nd
4 – Isopropiltolueno
nd
nd
1,2 – Diclorobenzeno
nd
nd
n – Butilbenzeno
1,2 – Dibromo 3
nd
nd
Cloropropano
nd
nd
1,2,4 – Triclorobenzeno
nd
nd
Hexaclorobutadieno
nd
nd
1,2,3 – Triclorobenzeno
nd
nd
Cloreto de Vinila
1,1,2,2 –
nd
nd
Tetracloroetano

Potabilidade
-

Resolução
CONAMA
396/08
(μg/L)
Consumo
Humano
300
1.000
-

Intervention
50*4
50*4
50*3
-

-

-

-

Portaria 518
do MS
(μg/L)

3

Padrão
Holandês
(μg/L)

2

20*
20*3
5

20*
20*2
5

10*2
10*2
5

-

-

-

OBS: *1 - Somatória de 1,2 Dicloroeteno, trans e cis.
*2 – Somatória para os triclorobenzenos (1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB + 1,2,3).
*3 – Somatória para os triclorobenzenos.
*4 – Somatória para os diclorobenzenos.

Tabela 5-68: Resultados analíticos para fenóis e cloretos nas águas
subterrâneas.
Identificação Ponto de
Coleta
ST 01 / PM 01
ST 03 / PM 03
Padrão

Parâmetros
Fenol
(µg/L)
nd
0,61
Fenol
(µg/L)

Cloreto
(µg/L)
17.000
168.000
Cloreto
(µg/L)

Resolução CONAMA
3
250.000
396/08
Portaria 518 do MS
250.000
(Potabilidade)
Padrão HolandêsI –
2000
intervention
OBS: Fenóis: 2-Metilfenol, 3-,4-Metilfenol, 2,4-Dimetilfenol, 2,3-Dimetilfenol, 4Etilfenol, 2-Fenilfenol, 2-Benzilfenol, 4-Cloro-2-Metilfenol, 2-Clorofenol, 4-cloro-3Metilfenol,
2,4-Diclorofenol,
2,4,6-Triclorofenol,
2,3,4,6-Tetraclorofenol
e
Pentaclorofenol.
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Tabela 5-69: Resultados analíticos para pesticidas nas águas subterrâneas.

Parâmetros

Alfa-HCH
Hexaclorobenzeno
Beta-HCH
Gamma-HCH
(Lindano)
Delta-HCH
Epsilon-HCH
Heptacloro
Aldrin
Isodrin
Cis-Heptacloro
Epóxido
Oxy-Clordano
Trans-Heptacloro
Epóxido
Trans-Clordano
o,p’-DDE
Alfa-Endosulfan
Cis-Clordano
p,p’-DDE
Dieldrin
o,p-DDD
Endrin
Beta-Endosulfan
p,p’-DDD
o,p’-DDT
p,p’-DDT
Metoxicloro
Mirex
Demeton S
Diazinona
Disulfoton
Metil Paration
Malation
Paration
Etion
Gution

Amostras de Água
Subterrânea (µg/L)
AREA DE INFLUÊNCIA
DIRETA DO ESTALEIRO
ST-01/PMST-03/PM-03
01
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Potabilidade
1
-

Resolução
CONAMA
396/08
(μg/L)
Consumo
Humano
1
-

Intervention
1*8
0,5
1*8

Portaria 518
do MS
(μg/L)

Padrão
Holandês
(μg/L)

nd

nd

2

2

1*8

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

0,03*4
0,03*5
-

0,03*4
0,03*5
-

1*8
1*8
0,3
0,1*7
-

nd

nd

0,03*4

0,03*4

3*9

nd

nd

0,2*1

0,2*1

-

4

4

nd

nd

0,03*

0,03*

3*9

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

0,2*1
0,2*1
0,03*5
0,6
20*2
2*3
2*3
20
-

0,2*1
20*2
0,2*1
2*3
0,03*5
0,6
20*2
2*3
2*3
20
190
-

0,01*6
5*10
0,01*6
0,1*7
0,01*6
0,1*7
5*10
0,01*6
0,01*6
0,01*6
-

OBS: *1 - Clordano (cis + trans) ou Clordano (isômeros)
*2 – Endosulfan (I + II + sulfato) ou endossulfan
*3 – DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) ou DDT (isômeros)
*4 – Heptacloro + heptacloro epóxido
*5 – Aldrin + Dieldrin
*6 – DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) ou DDT (isômeros)
*7 – Somatório de Aldrin, Dieldrin e Endrin.
*8 – Somatório dos Compostos HCH
*9 – Heptachloro.epoxide total
*10 – Endosulfan total
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Esta Resolução, que dispõe sobre as diretrizes ambientais para enquadramento
das águas subterrâneas apresenta, dentre outros aspectos, uma listagem de
compostos com os respectivos Valores Máximos Permitidos para as águas
subterrâneas no Brasil. Foram utilizados os Valores Máximos Permitidos (VMP)
desta Resolução CONAMA referentes ao uso preponderante de consumo
humano, que é mais conservador e restritivo que os usos preponderantes
referentes a dessedentação de animais, irrigação e recreação.
Ainda assim, para alguns parâmetros que não possuem valores orientadores na
nova listagem da Resolução CONAMA 396/08, foram adotados como referência
secundária os padrões utilizados no Nível I (Intervention Value) da “Lista
Holandesa” (Groundwater and Soil Remediation Intervention Values, de Fevereiro
de 2000), emitidos pelo VROM (Dutch Ministry of Housing, Physical Planning and
the Environment).
Para as águas subterrâneas, o Código das Águas (Leis Federais Nº. 6.938 e
7.804 Alterações) determina que todas as águas subterrâneas são, via de regra,
potáveis. Desse modo, a listagem da Resolução CONAMA 396 considerou, para
definição dos Valores Máximos Permitidos para o uso preponderante de consumo
humano, os padrões de potabilidade constantes na Portaria 518/2005 do
Ministério da Saúde. Essa portaria estabelece os limites de potabilidade de água
para consumo humano.
Sendo assim, na presente análise, adotaram-se para as águas subterrâneas,
primeiramente os valores orientadores constantes da listagem da Resolução
CONAMA 396/08, e secundariamente, para aqueles parâmetros não relacionados
na listagem da referida Resolução, os limites de potabilidade da Portaria 518 do
Ministério da Saúde e o Nível I (Intervention Value) da “Lista Holandesa”, de modo
a avaliar os compostos não listados também pela nova Portaria 518.
Apresentam-se a seguir as observações quanto aos resultados analíticos obtidos
na caracterização das águas subterrâneas do lençol freático da AID para os
diversos parâmetros analisados.
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Metais
Com base nos dados apresentados na Tabela 5-66 podem-se traçar as seguintes
considerações sobre os resultados das análises das águas subterrâneas:


Para os parâmetros Alumínio (Al) e Ferro (Fe) os resultados para as 2
amostras de águas subterrâneas indicaram valores acima dos limites
estabelecidos na Resolução CONAMA 396/08 e na Portaria 518 do
Ministério da Saúde, enquanto o Padrão Holandês não estabelece limite
para os parâmetros Ferro e Alumínio. Os resultados no furo ST-01 (PM-01)
encontraram-se levemente acima dos limites recomendados, enquanto as
concentrações no furo ST-03 (PM-03) foram muito acima dos valores
máximos permitidos pela Resolução CONAMA 396/08 e da Portaria 518 do
Ministério da Saúde.

No entanto, mesmo muito elevados, estes são resultados comuns para as águas
subterrâneas na região de estudo, onde se encontra a unidade geológica do Grupo
Barreiras, e se verifica a presença sistemática de concreções ferruginosas (cangas
limoníticas) ao longo do pacote sedimentar desta unidade. O que, a princípio, não
se mostra com muita clareza é a grande divergência para as concentrações entre
os furos ST 01 (PM-01) e ST 03 (PM-03), que são relativamente próximos.
Diante disso, o Projeto de Monitoramento do Lençol Freático a ser implementado
na Fase de Operação do Estaleiro Barra do Riacho deverá apresentar uma
seqüência de resultados que poderá confirmar esta caracterização inicial, além de
subsidiar informações que justifiquem esta grande diferença de concentração para
estes metais nos 2 pontos considerados.


Para o parâmetro Manganês (Mg) o resultado para a amostra de água
subterrânea no ST 01 indicou concentração enquadrada dentro dos limites
preconizados pela Resolução CONAMA 396/08, enquanto o resultado para
o ST 03 indicou valor acima dos limites estabelecidos na Resolução
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CONAMA 396/08 e na Portaria 518 do Ministério da Saúde, ressaltando que
o Padrão Holandês não estabelece limite para o parâmetro Manganês. O
resultado

no

furo

ST-03

encontrou-se

muito

acima

dos

limites

recomendados.


Para os parâmetros Chumbo (Pb), Cromo (Cr), Cádmio (Cd) e Arsênio
(As) os resultados para o furo ST-01 indicaram concentrações que se
enquadram dentro dos limites preconizados pela Resolução CONAMA
396/08. Todavia, para o furo ST 03 os valores obtidos indicaram
concentrações acima ou muito acima dos limites estabelecidos em todas as
legislações e padrões utilizados como referência.



Para o parâmetro Mercúrio (Hg), o resultado para a amostra de água
subterrânea no furo ST 01 indicou concentração que se enquadra dentro
dos limites preconizados pela Resolução CONAMA 396/08, enquanto o
resultado para o ST 03 indicou valor acima dos limites estabelecidos na
Resolução CONAMA 396/08 e no Padrão Holandês. A Portaria 518 do
Ministério da Saúde não estabelece limite para o parâmetro Mercúrio.



Para os parâmetros Zinco (Zn) e Sódio (Na) os resultados para os furos
ST-01 e ST 03 indicaram concentrações que se enquadram dentro dos
limites preconizados pela Resolução CONAMA 396/08 e pela Portaria 518
do Ministério da Saúde, e ainda, no caso do Zinco, enquadrou-se
legalmente no Padrão Holandês, que não apresenta limites para o
parâmetro Sódio.

Cloretos
Com base nos dados apresentados na Tabela 5-68 podem-se traçar as seguintes
considerações sobre os resultados das análises das águas subterrâneas da área
em análise:


Para o parâmetro Cloretos os resultados para as 2 amostras de águas
subterrâneas dos furos ST 01 e ST 03 indicaram a presença destes
compostos em níveis inferiores àqueles estabelecidos na Resolução
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CONAMA 396/08 e na Portaria 518 do Ministério da Saúde para os padrões
de potabilidade. O Padrão Holandês não define um limite de intervenção
para este parâmetro.

Fenóis
Com base nos dados apresentados na Tabela 5-68 podem-se traçar as seguintes
considerações sobre os resultados das análises das águas subterrâneas da área
em análise:


Para o parâmetro Fenol, os resultados para as 2 amostras de águas
subterrâneas indicaram que no furo ST 01 não foram detectados estes
compostos nos limites de detecção e quantificação do método, enquanto no
furo ST 03 a concentração encontrada se enquadra dentro dos limites
permitidos na Resolução CONAMA 396/08 e no Padrão Holandês. A
Portaria 518 do Ministério da Saúde não estabelece um limite para este
parâmetro.

Pesticidas
Com base nos dados apresentados na Tabela 5-69 podem-se traçar as seguintes
considerações sobre os resultados das análises das águas subterrâneas da área
em análise:


Para os 34 compostos analisados nas 2 amostras de água coletadas na
área de implantação do empreendimento os resultados não indicaram a
presença de concentrações acima dos limites de quantificação e detecção
dos métodos utilizados, que são compatíveis com os limites estabelecidos
na Resolução CONAMA, no Padrão Holandês e na Portaria 518 do
Ministério da Saúde.
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Compostos Voláteis Orgânicos
Com base nos dados apresentados na Erro! Fonte de referência não
encontrada. podem-se traçar as seguintes considerações sobre os resultados das
análises das águas subterrâneas da área em análise:


Para os 56 compostos analisados nas 2 amostras de água coletadas na
área de implantação do empreendimento os resultados não indicaram a
presença de nenhum composto orgânico volátil em concentrações acima
dos limites de quantificação e detecção dos métodos utilizados, que são
compatíveis com os limites estabelecidos na Resolução CONAMA 396, no
Padrão Holandês e na Portaria 518 do Ministério da Saúde.

Finalizando a análise dos resultados laboratoriais obtidos nas 2 amostras de águas
subterrâneas pode-se dizer que a amostra correspondente ao furo ST 03,
localizado junto a praia, apresentou resultados muito desfavoráveis de qualidade
ambiental para grande parte dos parâmetros analisados.
A princípio, não se pode associar estes resultados com qualquer atividade
antrópica na área de estudo ou seu entorno imediato. Orientação especial deverá
ser dada ao conteúdo dos sedimentos arenosos da área, muito ricos em minerais
pesados, bem como nas águas marinhas que exercem grande influência sobre o
freático na área do furo ST 03.
Diante destas considerações, o Projeto de Monitoramento do Lençol Freático a ser
implementado na Fase de Instalação e mantido durante a Fase de Operação do
Estaleiro Barra do Riacho deverá confirmar os resultados desfavoráveis obtidos
nesta campanha preliminar, bem como subsidiar informações que justifiquem este
comportamento qualitativo na área do furo ST 03.
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5.1.5 Geologia e geomorfologia

5.1.5.1 Geologia
A região onde se pretende instalar o Estaleiro Barra do Riacho encontra-se
localizada no município de Aracruz, na porção litorânea centro-norte do estado do
Espírito Santo. Na área do empreendimento afloraram principalmente os
sedimentos terciários do Grupo Barreiras, além de sedimentos quaternários
recentes, inconsolidados, cuja parte fluvial se distribui ao longo das drenagens
existentes na área de estudo, e dos sedimentos marinhos que se encontram
depositados ao longo da linha de costa.
Desta forma, a caracterização da geologia da porção terrestre da área do
empreendimento abrange apenas o topo da coluna geológica da região,
envolvendo os sedimentos terciários e quaternários presentes na área de estudo.
Nesta caracterização apresenta-se um mapa geológico contendo as unidades
estratigráficas na área de influência do empreendimento acompanhado de uma
descrição das litologias aflorantes no local.
Além da estratigrafia, apresenta-se ainda uma caracterização das estruturas
geológicas da região em estudo e uma descrição das ocorrências minerais nessa
área, tendo como base o levantamento dos requerimentos de pesquisa e lavra no
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).
5.1.5.1.1 Metodologia
A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de quatro
atividades principais, descritas a seguir:


Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, podendo
ser destacados o Projeto RadamBrasil - Levantamento de Recursos
Naturais, Volume 32 – Folha Rio de Janeiro/Vitória (Ministério das Minas e
Energia, 1983), o Projeto Macrozeamento Costeiro – Setor Vitória
(SEAMA,1990), além de diversos trabalhos de Kenitiro Suguio, com
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destaque para o trabalho Geologia do Quaternário Costeiro do Litoral Norte
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (CPRM, 1997).


Campanha de campo, onde se percorreu toda a área de influência do
empreendimento em questão, procurando reconhecer as litologias e
unidades litoestratigráficas já definidas nos trabalhos anteriores.



Levantamento no site do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), mais especificamente no Programa Sigmine, das áreas
requeridas para pesquisa mineral e/ou lavra na área de implantação do
empreendimento.



Finalmente, uma etapa onde se desenvolveram os trabalhos de escritório e
de mapeamento sobre as fotografias aéreas que cobrem a região de
estudo, objetivando a execução do mapa geológico e do relatório final da
presente caracterização geológica da área estudada.

5.1.5.1.2 Estratigrafia
Na descrição da estratigrafia da área de estudo apresenta-se, além da
caracterização das unidades estratigráficas da região, a Coluna Geológica na
Tabela 5-70, abrangendo os sedimentos que afloram na área de estudo, que
correspondem ao topo da bacia sedimentar do Espírito Santo. O Mapa Geológico
da área de estudo, onde se podem observar a distribuição dos sedimentos fluviais
e marinhos quaternários e os sedimentos terciários do Grupo Barreiras, está
apresentado no Figura 5-39.
Tabela 5-70: Coluna Geológica da área de implantação do empreendimento.
UNIDADE
ESTRATIGRÁFICA
Sedimentos
Quaternários
Fluviais
Quaternário
Sedimentos
Quaternários
Marinhos
PERÍODO

LITOLOGIAS OU FACIES
Depósitos sedimentares fluviais inconsolidados,
compostos principalmente por argilas e areias
Depósitos sedimentares marinhos
inconsolidados, compostos por areias

Sedimentos areno-argilosos e arenitos
grosseiros, consolidados e mal selecionados
Fonte: Ministério das Minas e Energia (1983)
Terciário

Grupo Barreiras

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
804

5.1.5.1.2.1

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Sedimentos quaternários

De modo geral, os depósitos sedimentares holocênicos que se encontram
distribuídos ao longo da costa e dos rios brasileiros vêm recebendo nomes
informais como “aluviões quaternários”, “sedimentos de praia e rios” ou
simplesmente “quaternário”.
No entanto, algumas áreas específicas do quaternário brasileiro, ao serem
estudadas mais detalhadamente, vêm mostrando atributos indispensáveis ao
caráter formacional do conjunto de estratos observados, como distribuição
horizontal

e

vertical

e

características

litológicas

próprias

e

facilmente

reconhecíveis, que são formalmente reconhecidas como unidade estratigráfica.
Dentre estes exemplos pode-se citar a denominação de Formação Linhares para
caracterizar os depósitos sedimentares quaternários da bacia do Espírito Santo
na região da foz dos rios Doce e São Mateus (PIAZZA, ARAÚJO E BANDEIRA
JÚNIOR, 1972).
No entanto, a definição desta Formação, que possui sua seção na região da foz
do rio Doce, no litoral do Espírito Santo, não se estende até os sedimentos
aluvionares da área de estudo, onde se pretende implantar o estaleiro Barra do
Riacho, que se caracterizam por serem de pequena espessura e somente
mapeáveis em função da escala de detalhe utilizada no presente mapeamento.
Desta forma, sua denominação no presente levantamento será apenas de
Sedimentos Quaternários, datados do Holoceno.
Estes sedimentos inconsolidados do Quaternário presentes no interior da área de
estudo possuem duas tipologias distintas. A porção depositada a leste da área,
junto à linha de costa, possui origem totalmente marinha, sendo tais sedimentos
compostos predominantemente por sedimentos arenosos que foram depositados
pelo retrabalho das ondas e marés. A porção localizada mais a norte, em uma
estreita faixa leste-oeste, junto ao corpo de água presente na área de estudo,
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possui origem predominantemente fluvial continental e distribui-se nas partes
topograficamente mais baixas em meio aos Tabuleiros Costeiros, onde
predominam materiais mais finos (argilas e siltes).
Os sedimentos quaternários aluvionares fluviais ocorrem preenchendo um vale de
fundo chato, em forma de “U”, encaixado na unidade mais antiga, representada
pelo Grupo Barreiras, como pode ser observado na Tabela 5-70, onde se
verificam os sedimentos aluvionares depositados nas baixadas em meio às
rochas sedimentares mais antigas do Grupo Barreiras. A Figura 5-203 ilustra a
borda deste vale inundado onde é depositado este tipo de sedimento fluvial.
Os sedimentos aluvionares fluviais constituem-se, na área de estudo, em
depósitos de pequeno porte em termos de espessura de pacote sedimentar, bem
como em termos de distribuição areal, onde são bastante inexpressivos, conforme
pode ser observado no Mapa Geológico. O barramento do pequeno curso de
água ao longo de uma via de circulação na área de estudo ampliou a área de
inundação e, conseqüentemente, também ampliou a área de deposição destes
sedimentos fluviais. A Figura 5-204 apresenta o local onde o pequeno curso de
água se encontra barrado no interior da área de implantação do empreendimento.
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Figura 5-202: Vista do pequeno curso de água na porção norte da área
de estudo.

Litologicamente estes depósitos são formados principalmente por siltes e argilas
escuras, limitando-se a sua ocorrência principalmente à área rebaixada
representada pelo vale da pequena drenagem na área de estudo.
Não foram observadas quaisquer estruturas sedimentares mais proeminentes
nesses sedimentos. No entanto, de modo geral, este tipo de acumulação
apresenta abundante matéria orgânica e contém estratificações, em geral
indistintas, como resultado da intensa bioturbação por vegetais, uma vez que
pode ocorrer significativa cobertura vegetal destas áreas.

Figura 5-203: Borda do vale inundado, onde se deposita o sedimento
fluvial.
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Figura 5-204: Local onde a via interna do empreendimento barra o
escoamento do pequeno curso de água, promovendo o seu
represamento para montante.

Estes depósitos aluvionares fluviais se estabeleceram e se restringem às partes
mais baixas do relevo, ao longo do baixio topográfico representado pelo vale do
córrego de fraca energia ao norte da área, que permite a sua deposição. Como
área fonte para estes sedimentos destacam-se as litologias do Grupo Barreiras,
que se encontram lateralmente a estes depósitos quaternários, além das
formações mais antigas do Complexo Paraíba do Sul que se encontram presentes
a oeste do empreendimento.
Os sedimentos quaternários marinhos, que se encontram depositados junto à
linha de costa, caracterizam uma feição morfológica positiva, alongada e moldada
junto à praia atual. Estes sedimentos constituem-se em depósitos arenosos,
resultantes do retrabalhamento pelo mar da carga sedimentar carreada
principalmente pelos rios e córregos.
A ação combinada das ondas e correntes litorâneas, que retrabalharam as areias
provenientes do continente, aliadas ao rebaixamento do nível do mar, possibilita a
construção desses depósitos arenosos litorâneos. A Figura 5-205 e a Figura 5-
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206 ilustram estes sedimentos arenosos na porção litorânea da área de
implantação do empreendimento.
Litologicamente, estes sedimentos são constituídos por areias mal selecionadas,
de composição quartzosa e granulometria média a grosseira, localmente
conglomerática, com presença de grânulos e seixos de até 16 mm de diâmetro
maior, com abundantes minerais escuros (ilmenita, magnetita, zircão e turmalina)
concentrados em lâminas e leitos (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA,
op.cit.). Ocasionalmente, aparecem leitos de areias médias, com seleção regular
e boa. Essas areias contêm, por vezes, pequena percentagem de plaquetas de
mica. Areias finas de origem eólica não são observadas na região de estudo.

Figura 5-205: Faixa litorânea apresentando os depósitos arenosos junto
à linha de costa na área de implantação do estaleiro Barra do Riacho.
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Figura 5-206: Depósitos arenosos quaternários na área de
implantação do estaleiro Barra do Riacho.

A estrutura sedimentar mais proeminente nos depósitos arenosos marinhos
holênicos reside na estratificação plano-paralela horizontal, com mergulho suave
para o mar. Podem também ocorrer estratificações cruzadas, embora estas não
foram observadas na área de estudo.
Estes depósitos sedimentares arenosos litorâneos distribuem-se formando uma
faixa praticamente contínua ao longo de toda a porção leste da área de estudo,
assumindo larguras que podem atingir cerca de 90 metros, sendo em sua maioria
ocupada por vegetação de restinga. Estes depósitos ocorrem desde o sopé dos
Tabuleiros até a faixa de praia atual.

5.1.5.1.2.2

Grupo Barreiras

Esta unidade litoestratigráfica encontra-se disposta ao longo de grande parte da
região costeira do sudeste e nordeste do Brasil, distribuindo-se em uma extensa
faixa norte-sul, onde apresenta suas melhores exposições. O Grupo Barreiras
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ocupa uma expressiva área a partir da porção central do Estado do Espírito
Santo, estendendo-se para a região norte do Estado, onde se expande para o sul
da Bahia e nordeste de Minas Gerais.
Na região onde se encontra a área proposta para receber o empreendimento esta
unidade litoestratigráfica corresponde à principal ocorrência, distribuindo em
grande parte do interior da mesma, cedendo espaço apenas para os Sedimentos
Quaternários Holocênicos mais recentes, como mostra o Mapa Geológico.
Litologicamente o Grupo Barreiras é constituído por arenitos esbranquiçados,
amarelados e avermelhados, argilosos, finos a grosseiros, mal selecionados, com
intercalações de argilitos vermelhos e variegados, com espessuras decimétricas,
podendo ainda ocorrer localmente lentes de aproximadamente 2 metros de
espessura de conglomerado intraformacional, constituído de seixos arredondados
de quartzo e quartzito de até 13 centímetros de diâmetro, envolvidos em matriz
areno-argilosa vermelha. Comumente ocorre estratificação plano-paralela e
secundariamente estratificação cruzada. Nos locais onde estes sedimentos se
encontram mais preservados é possível observar estratificações cruzadas de
pequeno porte (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, op.cit.).
A parte inferior da unidade geralmente é constituída por arenito vermelho fino a
grosseiro, argiloso, mal selecionado, maciço e conglomerático na base. É comum
encontrar-se na parte média da seqüência uma seção de argila variegada com
infiltração de óxido de ferro. A parte superior, constituída de arenitos argilosos,
pode apresentar, por vezes, zonas silicificadas (MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA, op.cit.). Na região de estudo não foi verificada a presença de
conglomerados em meio ao pacote sedimentar, predominando um material arenoargiloso.
No interior da área prevista para implantação do empreendimento os sedimentos
do Grupo Barreiras ocorrem nas cores avermelhada ou amarelada, dependendo
dos locais observados, conforme ilustram a Figura 5-207 e a Figura 5-208.
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Figura 5-207: Detalhes dos sedimentos Barreiras na
área de implantação do empreendimento, onde se
observam colorações amareladas.

Na área de estudo os sedimentos desta unidade se apresentam em bons
afloramentos, sobretudo no piso e nos cortes das estradas internas que cortam a
unidade estratigráfica, expondo os seus sedimentos. Nas vertentes entre o topo
da área e as partes mais baixas, próximas à linha de costa, a presença de
vegetação ao longo do talude não permite uma boa exposição em afloramentos
destes sedimentos.

Figura 5-208: Detalhes dos sedimentos Barreiras na
área de implantação do empreendimento, onde se
observam colorações avermelhadas.
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Nos afloramentos existentes na área de estudo não é possível a identificação de
estruturas primárias nestes sedimentos, a exemplo de estratificações cruzadas,
uma vez que se encontram bastante friáveis e alterados.
É muito comum encontrar-se em meio à massa sedimentar do Grupo Barreiras
porções com infiltrações de óxido de ferro, que podem formar bolsões limoníticos
ou níveis delgados de concreções limoníticas ferruginosas em meio à seqüência
do pacote de sedimentos Barreiras. A Figura 5-209 e a Figura 5-210 apresentam
afloramentos em piso de estradas locais com forte presença de níveis de
concreções limoníticas em meio ao pacote de sedimentos areno-argilosos do
Grupo Barreiras. Nos locais onde os sedimentos se apresentam menos alterados
é possível observar uma grande quantidade de caulinitas esbranquiçadas em
meio à massa da rocha, conforme pode ser observado na própria Figura 5-210, a
seguir.

Figura 5-209: Nível de concreções ferruginosas
observado em piso de estrada na área de estudo.
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Figura 5-210: Concreções ferruginosas e presença de
caulinita na formação dos sedimentos do Grupo
Barreiras.

Outra forma de ocorrência dos sedimentos do Grupo Barreiras refere-se aos
sedimentos silicificados e limoníticos que ocorrem junto à linha de costa, na
porção leste da área pretendida para implantação do empreendimento.
Correspondem a concreções ferruginosas, que ficam expostas nas condições de
maré baixa. Esta seção, quando exposta à ação das ondas marinhas, como
verificado em outros pontos de ocorrência no litoral do Espírito Santo, exibe
formas bizarras, de aspecto ruiniforme, representadas pelo arcabouço limonítico,
resultante da remoção da argila intersticial pela ação das ondas. A Figura 5-211 e
a Figura 5-212 ilustram esta forma de ocorrência dos sedimentos do Grupo
Barreiras.
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Figura 5-211: Aspecto ruiniforme dos sedimentos
Barreiras junto à linha de costa.

Figura 5-212: Detalhe do sedimento do Grupo
Barreiras encontrado na porção leste da área de
estudo.

Com relação à espessura, o pacote sedimentar do Grupo Barreiras é bastante
variado. Em furos de sondagem realizados próximos a Nova Almeida, constatouse uma espessura de 80 m para esses sedimentos, aumentando gradualmente
em direção à plataforma continental, podendo atingir 150 m. Esta espessura de
sedimentos da unidade na região do Monte Pascoal não passa de duas dezenas
de metros, enquanto pode atingir até cerca de 250 m na sua espessura máxima
na região de Conceição da Barra, conforme observado em furos de sonda da
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Petrobrás. Todavia, é bastante provável que nestes casos, onde a espessura é
maior, o Grupo Barreiras esteja sendo considerado em conjunto com os
sedimentos do Grupo Rio Doce, sotoposto ao Barreiras e que apresenta litologias
semelhantes.
O Grupo Barreiras na região do empreendimento se encontra em seu máximo
limite de ocorrência para leste, onde faz contato superior com os sedimentos
arenosos quaternários costeiros, que o recobre em discordância erosiva,
enquanto o contato inferior se dá com as rochas proterozóicas da unidade
denominada Complexo Paraíba do Sul, que não aflora na área de estudo. Para
sul se estende até a região de Ponta de Tubarão, na cidade de Vitória, enquanto
para oeste estende-se até a região onde se encontra a BR 101. Para norte,
conforme já dito anteriormente, prolonga-se para o estado da Bahia.
Os vários autores que estudaram esta unidade são unânimes em afirmar que seu
ambiente de sedimentação é continental. Silva Filho et al. (1974) estabeleceram
que os sedimentos foram originados a partir de alternâncias climáticas. Durante
os climas úmidos atuava o intemperismo químico no embasamento, enquanto que
nos períodos de clima semi-árido havia a desagregação mecânica e transporte
por correntes fluviais. Silva e Ferrari (1976) advogaram a influência do clima
tropical úmido na área fonte, admitindo que a rocha foi totalmente intemperizada
“in situ” para depois ser erodida e posteriormente depositada em planícies de
inundação, ressaltando ainda a importância do ambiente lagunar na formação dos
níveis argilosos.

5.1.5.1.3 Estruturas
Estruturalmente, a Bacia Sedimentar do Espírito Santo apresenta um arranjo
semelhante ao das demais bacias cretáceas costeiras e está ligada aos
processos que deram origem à deriva continental, a partir da separação entre os
continentes Africano e Sul-Americano, durante a fase de resfriamento térmico.
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Regionalmente, consiste de um extenso monoclinal com mergulho suave, entre 5º
e 15º para leste.
As falhas apresentam-se como componentes estruturais mais importantes e são
de duas gerações distintas. A primeira está ligada ao rifteamento (Cretáceo
Inferior) e a segunda ligada ao basculamento, devido à subsidência e flexurização
crustal e conseqüente fluxo salino (Cretáceo Superior). Embora existam essas
duas gerações de falhas bem marcantes, outros falhamentos surgiram a partir da
reativação destas principais.
Em relação aos gnaisses aluminosos, pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul,
que ocorrem a cerca de 30 km a oeste da área de estudo, levantamentos da
CPRM/DNPM (op.cit.) indicam que, embora esta unidade seja relativamente
homogênea em termos composicionais em toda sua extensão, diferem
estruturalmente de acordo com o posicionamento em relação às zonas de
deformação. A foliação das rochas na área de exposição deste complexo é
normalmente de alto ângulo e verticalizada ao longo do eixo do cinturão móvel. A
mesma é de plano axial e resultante de dobramentos apertados a isoclinais com
eixos horizontais.
O principal mecanismo de estruturação deste complexo e de formação das
grandes zonas de falhas foi a compressão, não se descartando a possibilidade de
existência de deslocamentos tangenciais sobre as falhas principais.
No domínio dos gnaisses aluminosos podem ser observadas três fases principais
de dobramento, verificadas predominantemente nas rochas calcossilicáticas, que
são os litótipos que mais preservam os eventos tectônicos. Quanto ao
metamorfismo, as análises petrográficas indicam metamorfismo de fácies
anfibolito a granulito para as rochas desta seqüência. Dados geocronológicos
indicam idade de 756 MA a 676 MA através de método Rb/Sr em rocha total.
Em resumo, no contexto regional, as rochas do Complexo Paraíba do Sul e
intrusivas associadas que integram o chamado Cinturão Móvel Atlântico
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constituem-se em uma unidade de caráter tectônico. O eixo do referido cinturão
corresponde ao que já foi denominado de "Lineamento Paraíba" e caracteriza-se
por um feixe de grandes falhamentos e zonas de cisalhamento, que fazem parte
de uma grande estrutura regional contínua de direção NE/SW.
Nesse sentido, a evolução da faixa costeira onde a área de estudo está inserida,
apresenta uma seqüência de eventos tectônicos importantes, definidos no
Proterozóico

Superior

e

início

do

Fanerozóico,

compreendendo,

desde

metamorfismo associado à tectônica de blocos, até várias fases de magmatismo
intrusivo associado aos movimentos tectônicos transcorrentes que retalharam a
região de maneira generalizada.
Este evento, que causou a transposição generalizada das rochas ígneas e
metamórficas, é responsável pela dificuldade na compreensão das correlações
estratigráficas do contexto geológico de uma ampla região, e não pode ser
observado claramente em razão do recobrimento das unidades mais antigas
pelos sedimentos recentes.
No entanto, as rochas aflorantes na área de implantação do Estaleiro Barra do
Riacho, datadas do Terciário e Quaternário, são, geocronologicamente, muito
mais novas que estes eventos tectônicos que afetaram a região e, por isso tais
rochas não foram atingidas por estes eventos. Quanto à neotectônica, a ausência
de afloramentos e de bibliografia sobre o tema para a área de estudo não permite
inferir sobre o tema. A Figura 5- 213 apresenta o mapa de unidades geológicas.
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Figura 5- 213: Mapa de unidades geológicas.
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5.1.5.1.4 Ocorrências minerais
Para o presente levantamento visando à identificação das áreas requeridas para
pesquisa ou lavra de recursos minerais na área pretendida para a instalação do
Estaleiro Barra do Riacho foram analisados os “over-lays” eletrônicos do
Programa Sigmine do DNPM, onde constam os diversos tipos de requerimentos
existentes para a área em análise. Os tipos de processos no DNPM podem ser de
requerimento de pesquisa mineral, de autorização de pesquisa mineral, de
requerimento de concessão de lavra, dentre outros.
O resultado desta pesquisa mostra que a região prevista para a implantação do
Estaleiro Barra do Riacho, em sua porção terrestre, possui sua área integralmente
requerida por 2 (dois) requerimentos de pesquisa mineral junto ao Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM). Na porção marinha, onde também irão se
encontrar diversas instalações do Estaleiro, também se verifica a interferência
com 2 outros requerimentos de pesquisa mineral.
A Figura 5-214, a seguir, ilustra a área prevista para instalação do Estaleiro Barra
do Riacho com as indicações e delimitações das quatro áreas requeridas, tanto
em terra como no mar.
A Tabela 5-71, referente ao ambiente terrestre, apresenta o número do processo
de cada área requerida, o ano do processo, o tamanho da área, o tipo de
processo, a substância mineral requerida, o requerente de cada área e o último
evento junto ao DNPM.
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Tabela 5-71: Relação dos requerimentos minerais registrados no DNPM para a área
terrestre do Estaleiro.
Número
do
Processo

Ano do
Processo

Área
Solicitada
(ha)

Fase do
Processo

896947

2006

728,10

Autorização de
Pesquisa

896510

2005

1872,14

Avaliação para
Disponibilidade

Substância
Requerida

Requerente

Areia

Marcos
Rangel
Conti

Turfa

Daniela
Rodrigues
Serqueira

Último Evento
Documentos
diversos
protocolizados
em 14/02/2008
Pagamento
taxa
autorização de
pesquisa em
10/07/2008

Figura 5-214: Requerimentos minerais na área do empreendimento registrados no
DNPM.
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A Tabela 5-72 apresenta as mesmas informações para os requerimentos minerais
localizados no ambiente marinho. A data da consulta aos arquivos do DNPM foi
agosto de 2009.
Tabela 5-72: Relação dos requerimentos minerais registrados no DNPM para a área
marinha do Estaleiro.
Nº do
Processo

Ano

Área
Solicitada
(ha)

Fase do
Processo

Substância
Requerida

Requerente

896520

1999

968,00

Requerimen
to de Lavra

Calcário
Coralíneo

Talento
Reciclagem
Industrial de
Materiais
Ltda

896040

2001

947,66

Requerimen
to de
Pesquisa

Calcário
Coralíneo

Thotham
Mineração
Ltda

Último Evento
Requerimento
de Lavra
Exigência de
documentos
publicada em
28/04/2009
Requerimento
de Pesquisa
Prorrogação
de prazo
solicitado em
22/06/2001

Fonte: DNPM

Cabe observar que, embora integralmente requerida por diversos titulares, não se
verificou nos meses de junho e julho de 2009 qualquer atividade vinculada aos
requerimentos de pesquisa mineral na área de implantação do Estaleiro Barra do
Riacho. No entanto, cabe observar que uma das áreas requeridas em ambiente
marinho já possui requerimento de lavra publicado pelo Ministério das Minas e
Energia, enquanto os demais possuem apenas decretos de pesquisa mineral, que
ainda se encontram em vigor.

5.1.5.2 Levantamento hidrográfico
5.1.5.2.1

Plano de perfilagem

A área foi hidrografada na escala 1:1000, a partir de linhas de perfilagem
paralelas a linha de praia e espaçadas a cada 10m. Ao todo serão perfilados 223
km de extensão para execução dos levantamentos batimétricos e sísmico.
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Levantamento Batimétrico

5.1.5.2.1.1.1 Metodologia
A batimetria foi realizada, com uso de ecosonda de 210 kHz de freqüência. Ao
longo do levantamento o ecobatímetro foi calibrado, no inicio e no final de cada
dia de sondagem, com uma placa metálica fixada a um cabo de aço graduado de
metro em metro, arriada abaixo do transdutor mergulhado (draft) a 2 m do nível
d’água. Esta calibragem foi realizada de metro em metro, entre as profundidades
de cada área.
À medida que a embarcação se deslocava, o ecobatímetro registrava
continuamente o perfil do fundo, em sincronia com a posição da embarcação,
gerando um arquivo de coordenadas x, y, z dos dados obtidos continuamente, no
software HYPACK MAX.
O software também gera continuamente uma simulação visual da navegação
possibilitando a interação do chefe da equipe de levantamento e do timoneiro
para manter a embarcação navegando ao longo das linhas projetadas e
possibilitar a cobertura de toda a área a ser levantada na escala definida.

5.1.5.2.1.1.2 Registro de marés
Foi realizado registro de nível de maré a cada 10 minutos, a partir de medições de
altura da lâmina d’água junto ao paramento do cais do porto de Portocel.
Os registros foram corrigidos ao Nível de Redução (NR) da região referenciados a
estação maregráfica local (Figura 5-215), Estação Terminal de Barra do Riacho
(Figura 5-216)
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A partir dos registros de maré, foram elaborados os maregramas que originaram
as tabelas de correção. Essas tabelas foram introduzidas no software HYPACK
MAX, que gerou os gráficos utilizados para a correção das profundidades obtidas.

5.1.5.2.1.1.3 Interpretação do ecograma
Os registros analógicos do ecobatímetro (ecogramas) foram comparados com os
digitais, objetivando-se a verificação das profundidades encontradas, esses
registros foram depurados através da correção digital e/ou retirada de saltos
“spiks” e impurezas gravadas.
A seguir foi gerado no software HYPACK MAX o arquivo de profundidades,
extraídas em intervalos definidos em função da escala da planta e do arquivo de
dados de posicionamento.

5.1.5.2.1.1.4 Equipamentos utilizados
Posicionamento: O posicionamento da embarcação durante o levantamento foi
realizado com o Receptor GPS da CSI Inc., modelo DGPS MAX, com correção
diferencial por banda L, em tempo real, com precisão submétrica, acoplado ao
computador portátil (notebook).
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Figura 5-215: Estação maregráfica local
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Figura 5-216: Estação Terminal Barra do Riacho.
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Eco sonda: Para obtenção das profundidades foi utilizado um Ecobatímetro Hidro
gráfico de precisão, digital, modelo Navisound 210, fabricação Reson, operando
com transdutor de 210 kHz de freqüência, precisão de 1 centímetro, acoplado ao
computador portátil (notebook) e dotado também de registro analógico contínuo,
em papel graduado.

5.1.5.2.1.2

Planta batimétrica

A projeção cartográfica adotada foi a UTM, referenciada ao Datum horizontal
WGS 84 e Meridiano Central 039°W. As profundidades de sondagem foram
reduzidas ao nível de redução (NR DHN) local e a partir dos dados de
posicionamento e de profundidades foi gerada planta batimétrica com uso do
software AUTOCAD.

5.1.5.2.1.2.1 Metodologia
A aplicação de um perfilador de subfundo de alta resolução teve por objetivo
mapear diferentes camadas geológicas em subsuperfície, visando à identificação
de possíveis riscos à dragagem, bem como a espessura de sedimentos em
subsuperfície. Com isso, foi proposto um limite de segurança a ser dragado,
representando até qual profundidade a dragagem pode ser realizada sem
impedimentos, como a presença de uma possível rocha ou um sedimento
apresentando uma elevada compactação.
O método sísmico de alta resolução é comumente aplicado no ambiente
costeiro/estuarino e marinho com o objetivo de se investigar a morfologia do
fundo,

a

distribuição

das

camadas

sedimentares

em

subsuperfície,

paleogeografia de um ambiente, a espessura sedimentar, entre outros.
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O método baseia-se na geração de ondas sísmicas que se propagam com
velocidades distintas em função das diferentes propriedades físicas das rochas e
sedimentos, refletindo e/ou refratando ao longo de interfaces com variação de
impedância acústica (produto da velocidade e densidade do material). A reflexão
da onda emitida na interface de substratos com contrastes de impedância
acústica é conhecida como refletor sísmico. Superfícies naturais que causam a
reflexão

sísmica

são

primeiramente

superfícies

de

acamamento

e/ou

discordância, geralmente associadas a mudanças no caráter físico do sedimento
ou rocha.

5.1.5.2.1.2.2 Equipamentos utilizados
Utilizou-se um perfilador da marca Syqwest modelo Stratabox que opera usando
uma fonte ressonante de alta freqüência que emite pulsos a 3,5 kHz. O dado
sísmico foi adquirido em formato digital (SEGY) com posicionamento simultâneo
por meio de um sistema DGPS conectado ao software de aquisição sísmica.

5.1.5.2.1.2.3 Interpretação
A interpretação do registro sísmico se baseou na identificação dos principais
refletores sísmicos e determinação de suas profundidades em relação ao fundo
marinho. A partir das profundidades medidas foi gerado um mapa de isópacas
correspondentes à espessura dos pacotes sedimentares limitados pelos refletores
mapeados, ou pelo embasamento acústico, ou seja, o limite de penetração do
sinal sísmico (Figura 5-217).
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Figura 5-217: Perfil sísmico exibindo o pacote sedimentar a ser dragado, limitado
pelo fundo marinho e pelo refletor forte.

5.1.5.2.1.2.4 Análise sísmica
As características morfológicas e sedimentológicas da área dificultaram a
aquisição dos dados sísmicos, bem como a qualidade dos mesmos. Áreas muito
rasas (< 5m) e constituídas por areias bioclásticas são um desafio para sísmica
de alta resolução em função da relação que existe entre potência, penetração e
resolução. Fontes com maior potência de penetração e menor resolução, podem
produzir uma série de fortes múltiplas do sinal em ambientes muito rasos, o que
prejudica em muito a interpretação do dado. Por outro lado, fontes de menor
energia e mais adequadas a ambientes mais rasos, tem sua penetração bastante
reduzida em fundos arenosos.
Sendo assim, a análise dos dados sísmicos revelou uma região caracterizada por
um fundo arenoso e pela ocorrência de superfícies rígidas que limitam a
penetração do sinal sísmico. De uma forma geral, os dados sísmicos foram, em
muitas vezes, limitados pelo embasamento acústico (penetração).
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A Figura 5-218 mostra duas seções típicas da área de projeto, dispostas
paralelamente à linha de costa (orientação NE-SW). A seção (A) revela uma
característica morfológica da área, com a ocorrência de uma região mais rasa do
centro em direção SW. Esta região é caracterizada pela ocorrência de substratos
rígidos com uma provável camada muito fina (<20cm) de sedimentos arenosos
em alguns pontos. Este substrato seria caracterizado por crostas ou couraças
lateríticas incrustadas por vários organismos, formando um banco de algas
calcáreas. Sondagens por prospecção hidráulica (jetprobe) e a coleta de amostras
nesta região revelaram a presença deste tipo de material. Localmente, o material
rígido não apresenta encrustação de organismos, aflorando apenas a laterita. Na
mesma seção sísmica, em direção NE, a profundidade aumenta e a espessura do
pacote sedimentar pode chegar a 1m (limitado pelo embasamento acústico). A
mudança de ecocarácter ilustrada na Figura 5-219 representa esta passagem de
um fundo mais rígido para um fundo arenoso.
A seção (B) está localizada mais offshore e mostra um padrão morfológico
semelhante, porém com profundidades maiores. Destaca-se nesta seção a
ocorrência de afloramentos isolados.
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Figura 5-218: Seções sísmicas paralelas à linha costa.
(A) A seção mostra a passagem de uma região com
substrato mais rígido (SW) para uma região com a
ocorrência de um fundo arenoso (NE); (B) Ocorrência de
afloramentos pontuais na região NE, mostrando a
diferença morfológica com o setor sul da área de estudo
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5.1.5.2.1.2.5 Resultados
A partir da interpretação dos refletores sísmicos e dos dados de jet probe foi
gerado um mapa de isópacas(linha de mesma espessura) – Ver Figura 5-219.
Este mapa mostra que as áreas de maior espessura de sedimento estariam então
localizadas na região NE, onde a ocorrência de um substrato mais rígido é
observada apenas pontualmente ou recoberta por camadas sedimentares de
cerca de 1m de espessura.

7803600
ALGA CALCÁRIA

Espessura da camada
7803400

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

sedimentar (m)

AREIA GROSSA

LATERITA
LATERITA

LATERITA

LATERITA
ALGA CALCÁRIA

AREIA MÉDIA

ALGA CALCÁRIA COM AREIA FINA

7803200

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA
LATERITA
FINA

7803000

ARGILA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

7802800

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA COM AREIA GROSSA
ALGA CALCÁRIA

7802600

ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

ALGA CALCÁRIA

7802400

ALGA CALCÁRIA
AREIA FINA

LATERITA
LATERITA

ALGA CALCÁRIA

7802200

ALGA CALCÁRIA
AREIA MÉDIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

7802000

ALGA CALCÁRIA

7801800
387200

387400

387600

387800

388000

388200

388400

388600

388800

389000

Figura 5-219: Mapa de isópacas com os pontos de amostragem e descrição do material
coletado.
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Conclusão

Os dados geofísicos integrados com as amostragens diretas do fundo marinho
revelaram a pequena espessura de sedimentos da região. A geologia da região é
condicionada em muito pela ocorrência de afloramentos da Formação Barreiras,
principalmente por sedimentos laterizados que formam um substrato rígido,
formando irregularidades que propiciam o crescimento de algas calcárias e corais.
A área de projeto é geologicamente caracterizada por bancos de algas calcárias
que crescem por sobre um substrato de laterita. Ao redor destes afloramentos
encontramos areias bioclásticas médias a grossas com espessuras em torno de
1m.

5.1.5.2.2 Prospecção por jateamento hidráulico - Jet Probe

5.1.5.2.2.1

Metodologia

A prospecção do substrato marinho por jateamento hidráulico (Jet Probe) tem por
objetivo determinar a profundidade das rochas existentes sob a lama e delimitar
as rochas afloradas, servindo ainda de subsidio a análise do levantamento
sísmico.
É realizada por meio da penetração de um tubo de aço onde é injetada água sob
pressão. O tubo penetra o sedimento à medida que o mesmo se desagrega em
função da turbulência gerada pelo jato de água. A investigação é realizada com
apoio de mergulhador, sendo o posicionamento dos furos obtido com uso de
recptor DGPS com precisão submétrica. A Figura 5-220 ilustra o método.

No momento em que a embarcação se posicionava imediatamente acima dos
pontos, o tubo de prospecção era lançado de forma que pudesse marcar a
posição. Em seguida um mergulhador descia até ponto onde o tubo era lançado e
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operava de forma a atingir a máxima profundidade possível. Essa profundidade
de penetração do tubo foi registrada e em paralelo também foi observado o tipo
de material de fundo e realizada coleta de amostra do sedimento que se
desprendia do orifício formado à medida que a ação do jateamento o erodia,
quando o material de fundo era do tipo rochoso buscou-se também obter uma
amostra de fragmentos do mesmo. As amostragens foram embaladas para
eventual averiguação de suas características.

Figura 5-220: Sistema de prospecção por Jateamento Hidráulico

5.1.5.2.2.2


Equipamentos

Bomba a pistão com 500 libras de pressão conectada a haste graduada
com ponteira de 3/8” e mangueira e tubos rosqueáveis de ferro.



Moto-bomba diesel, marca Branco, modelo BD-710CF, com 5 CV de
potencia.



Equipamentos de mergulho autônomo;



Receptor DGPS para posicionamento.
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Localização dos pontos de amostragem Jet Probe

Foram investigados 50 furos de Jet Probe locados segundo indicação realizada
pelo geólogo consultor quando da análise dos dados sísmicos, conforme Figura
5-221.

Figura 5-221: Localização dos pontos de amostragem Jet Probe

5.1.5.2.2.4

Descrição e caracterização das amostras de sondagem

A descrição e a caracterização das amostras de sondagem são apresentas na
Tabela 5-73. O tipo de material encontrado foi predominantemente de algas
calcárias, sendo também encontradas estruturas lateríticas e poucas áreas com
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presença de areia. Os pontos JP 46 e JP 42 não puderam ser prospectados pois
se localizavam sobre área com profundidade muito rasa (<1m).
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Tabela 5-73: Descrição e Caracterização das amostras de sondagem
AMOSTRA
JP-01
JP-02
JP-03
JP-04
JP-05
JP-06
JP-07
JP-08
JP-09
JP-10
JP-11
JP-12
JP-13
JP-14
JP-15
JP-16
JP-17
JP-18
JP-19
JP-20
JP-21
JP-22
JP-23
JP-24
JP-25
JP-26
JP-27
JP-28
JP-29

ESTE
388151
387536
388267
389039
388547
388628
389004
388614
388384
387742
388732
387815
388003
388440
388240
388550
388171
388332
388747
387986
388828
388564
387891
387666
388354
388297
388427
388526
388587

NORTE
7802263
7802319
7802121
7803232
7802534
7802691
7803286
7802749
7802277
7802075
7803383
7802346
7801950
7803495
7803209
7802834
7802046
7802305
7802883
7802179
7803318
7802938
7802656
7802567
7803411
7803317
7803118
7803236
7803458

DESCRIÇÃO DE MATERIAL
ALGA CALCÁRIA
AREIA FINA
AREIA MÉDIA
AREIA MÉDIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA GROSSA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA

PENETRAÇÃO (m)
0,00
0,30
0,15
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

OBSERVAÇÕES
Superfície sem penetração
Subsuperfície resistente à penetração
Subsuperfície resistente à penetração
Subsuperfície resistente à penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Subsuperfície resistente à penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Subsuperfície resistente à penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Continua...
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Tabela 5-74 (continuação): Descrição e Caracterização das amostras de sondagem
AMOSTRA
JP-30
JP-31
JP-32
JP-33
JP-34
JP-35A
JP-35B
JP-37
JP-38
JP-39
JP-40
JP-41
JP-43
JP-44
JP-45
JP-47
JP-48
JP-49
JP-50

ESTE
388609
388740
388634
388891
388423
388286
388054
388131
388261
388005
387750
387880
388476
388886
388423
388397
388771
387862
387532

NORTE
7803322
7803232
7803099
7803077
7802733
7802533
7802403
7802617
7802832
7802854
7802759
7802969
7803354
7803254
7802913
7803260
7803077
7802511
7802499

DESCRIÇÃO DE MATERIAL
AREIA GROSSA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA
ARGILA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA
LATERITA
ALGA CALCÁRIA COM AREIA FINA
ALGA CALCÁRIA
ALGA CALCÁRIA

PENETRAÇÃO (m)
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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OBSERVAÇÕES
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Subsuperfície resistente à penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
Superfície sem penetração
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As amostras do Jet Probe estão apresentadas a seguir.

Figura 5- 222: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 01”.

Figura 5-223: Amostra de areia fina com alga calcária retirada
no ponto “JP 02”.
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Figura 5-224: Amostra de areia média retirada no ponto “JP 03”.

Figura 5-225: Amostra de areia média retirada no ponto “JP 04”.
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Figura 5-226: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 05”.

Figura 5-227: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 06”.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
841

Figura 5-228: Amostra de laterita retirada no ponto “JP 07”.

Figura 5-229: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 08”.
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Figura 5-230: Amostra de laterita retirada no ponto “JP 09”.

Figura 5-231: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 10”.
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Figura 5-232: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 11”.

Figura 5-233: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 12”.
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Figura 5-234: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 13”.

Figura 5-235: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP
14”.
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Figura 5-236: Amostra de alga calcária com areia fina
retirada no ponto “JP 15”.

Figura 5-237: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 16”.
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Figura 5-238: Amostra de alga calcária retirada no ponto
“JP 17”.

Figura 5-239: Amostra de laterita retirada no ponto
“JP 18”.
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Figura 5-240: Amostra de laterita retirada no ponto
“JP 19”.

Figura 5-241: Amostra de alga calcária retirada no ponto
“JP 20”.
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Figura 5-242: Amostra de laterita retirada no ponto “JP 21”.

Figura 5-243: Amostra de alga calcária com areia fina retirada no
ponto “JP 22”.
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Figura 5-244: Amostra de alga calcária
com areia grossa retirada no ponto “JP 23”.

Figura 5-245: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP
24”.
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Figura 5-246: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 25”.

Figura 5-247: Amostra de laterita retirada no ponto “JP 26”.
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Figura 5-248: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 27”.

Figura 5-249: Amostra de laterita retirada no ponto “JP 28”.
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Figura 5-250: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 29”.

Figura 5-251: Amostra de areia grossa retirada no ponto
“JP 30”.
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Figura 5-252: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 31”.

Figura 5-253: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 32”.
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Figura 5-254: Amostra de laterita retirada no ponto “JP 33”.

Figura 5-255: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP
34”.
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Figura 5-256: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP
35A”.

Figura 5-257: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 35B”.
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Figura 5-258: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 37”.

Figura 5-259: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 38”.
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Figura 5-260: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 39”.

Figura 5-261: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 40”.
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Figura 5-262: Amostra de argila com areia fina retirada no ponto “JP 41”.

Figura 5-263: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 43”.
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Figura 5-264: Amostra de laterita retirada no ponto “JP
44”.

Figura 5-265: Amostra de alga calcária retirada no ponto
“JP 45”.
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Figura 5-266: Amostra de laterita retirada no ponto “JP 47”.

Figura 5-267: Amostra de alga calcária com areia fina retirada no ponto
“JP 48”.
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Figura 5-268: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP
49”.

Figura 5-269: Amostra de alga calcária retirada no ponto “JP 50”
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5.1.5.3 Levantamento topográfico
5.1.5.3.1 Referência cartográfica planimétrica
A referência cartográfica planimétrica básica adotada é o Sistema de Projeção
UTM (Universal Transverso de Mercator). A origem da quilometragem UTM é o
Equador e o Meridiano 39º W Gr., acrescidas as constantes de 10.000 e 500 km,
respectivamente. Como cada ponto do elipsóide de referência (descrito por
latitude e longitude) está biunivocamente associado ao terno de valores Meridiano
Central, Coordenada E e coordenada N, foram representados em metros no
quadriculado UTM associado ao sistema de coordenadas plano-retangulares, com
as referências apresentadas na lateral direita (N) e na parte superior dos mapas,
cartas e plantas (E).
Foi usada a estação de referência planimétrica “Estação Geodésica Planimétrica
SAT 93757” (IBGE), conforme Tabela 5-75.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
863

Tabela 5-75: Estação Geodésica Planimétrica SAT 93757 (IBGE).
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5.1.5.3.2 Sistema geodésico
O sistema geodésico adotado para referência é o World Geodetic System de 1984
(WGS 84).

5.1.5.3.3 Levantamento planialtimétrico
Foram implantadas estações de apoio respectivamente ao longo e no interior da
área de trabalho. O transporte de coordenadas para estas estações e a partir da
estação SAT 93757 foi efetuado por rastreamento GPS.
As coordenadas e altitudes foram adicionalmente transportadas e ajustadas entre
as estações por poligonação utilizando-se estação total.
Irradiações foram efetuadas a partir das estações de poligonal para cadastro dos
pontos de interesse, limite de mata, limite de corpo d’água, limite de plantio de
eucalipto, rede elétrica e outros pontos notáveis.
O cálculo do rastreamento foi efetuado utilizando-se o software GPSurvey V2.35a
O cálculo topográfico foi efetuado utilizando-se o software Sistema Topograph
Versão 3.77. Computação Gráfica produzida com AutoCAD 2000.

5.1.5.3.4 Transporte de Referência de Nível
A referência cartográfica altimétrica adotada foi N.R. (Nível de Redução) Local,
que corresponde aproximadamente à média das baixa-mares em sizígia,
estabelecido pela DHN para o marco NR-4 (Testemunho da Estação Maregráfica
40240 (Versão 1/2006) - Terminal de Barra do Riacho exibida na Tabela 5-76.
A referencia de nível encontra-se instalado na quina do berço 2 e com altitude de
3,960m.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
865

O transporte foi realizado pelo método do nivelamento geométrico até a área de
trabalho sendo então implantados pontos de apoio à poligonal topográfica.

5.1.5.3.5 Equipamentos
Estação Total GTS;
Receptores GPS de Levantamento - GTR A;
Receptores GPS Novatel DL-V3;
Nível Automático N2;
Miras Falantes e prismas óticos.

5.1.5.3.6 Planta topográfica
Foi confeccionada planta Planialtimétrico da área investigada exibindo todos os
elementos cadastrados assim como as curvas nível do terreno.

5.1.5.4 Geomorfologia
A região na qual se insere a área de estudo encontra-se localizada no município
de Aracruz, na porção litorânea centro-norte do Estado do Espírito Santo, e,
segundo classificação adotada pelo Projeto Levantamento de Recursos Naturais
(MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1983), tem-se nesta região apenas um
domínio morfo-estrutural, representado pelos Depósitos Sedimentares.
Este domínio morfo-estrutural se estende por uma ampla região no Estado do
Espírito Santo e, de modo geral, toda a parte costeira centro-norte do Estado que
se enquadra neste domínio é dividida em duas unidades geomorfológicas
distintas: os Tabuleiros Costeiros e a Planície Costeira.
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Na área de estudo a unidade da Planície Costeira se faz presente nas partes mais
baixas do terreno, através dos depósitos arenosos costeiros, enquanto os
Tabuleiros Costeiros ocupam a parte mais elevada da área prevista para
implantação do empreendimento. Desta forma, a caracterização da geomorfologia
da área de estudo se encontra voltada para estes depósitos sedimentares com
suas duas unidades geomorfológicas.
Neste item referente à Geomorfologia apresenta-se o Mapa de Unidades
Geomorfológicas para a área de estudo que mostra a distribuição de cada
unidade de mapeamento, acompanhado de um texto explicativo onde são
abordadas as principais características de cada unidade geomorfológica.
Apresenta-se

ainda,

compartimentação

do

para

a

área

relevo,

de

estudo,

mostrando

a

além

forma

de

da

descrição

ocorrência

e

da
as

características das unidades geomorfológicas identificadas na área, uma
avaliação

morfodinâmica

da

mesma,

onde

se

procurou

evidenciar

as

suscetibilidades a processos erosivos, inundações e instabilidade dos terrenos.
Em relação aos aspectos geomorfológicos do meio marinho, Silveira (1964)
classifica o litoral brasileiro em 5 regiões, sendo que a área estudada faz parte do
litoral oriental, compreendendo o setor situado entre o Recôncavo Baiano e o
norte do Estado do Espírito Santo (Figura 5-270).
Ainda de acordo com Silveira (1964), o litoral oriental exibe três unidades
geomorfológicas distintas que, da costa para o interior, compreendem as
seguintes unidades: a planície litorânea de idade quaternária, os “tabuleiros” da
Formação Barreiras de idade terciária e a região montanhosa constituída por
rochas cristalinas pré-cambrianas.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
867

Figura 5-270: Compartimentos do litoral brasileiro.
Fonte: (SILVEIRA, 1964)

Martin et al. (1996) argumentam que o litoral capixaba pode ser dividido em cinco
setores, sendo que a área de estudo compreende o setor 3, estendendo-se de
Barra do Riacho até a Ponta de Tubarão na Baia do Espírito Santo. A principal
característica deste trecho é o fraco desenvolvimento dos depósitos quaternários
ao sopé das falésias da Formação Barreiras. Observam-se, ainda, locais onde as
falésias da Formação Barreiras estão em contato direto com a praia. Os depósitos
flúvios-marinhos são mais pronunciados ao longo dos vales dos rios Piraquê-Açu,
Reis Magos e Santa Maria de Vitória.
A Formação Barreiras é a designação que comumente é dada aos sedimentos
inconsolidados, de origem continental, que, atualmente, se encontram dispostos
em uma estreita faixa ao longo da região costeira. Esta Formação se estende do
Estado do Pará ao estado do Rio de Janeiro (Bigarella & Andrade, 1964) e
apresenta solos naturalmente cimentados por óxidos de ferro devido ao processo
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de laterização, comum em climas tropicais (MOURA et al, 2007). Este processo
de laterização produz uma canga ou couraça laterítica, bastante comum ao longo
do litoral capixaba.

5.1.5.4.1 Metodologia
A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de três
etapas principais:


Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, podendo
ser destacados o Projeto RadamBrasil - Levantamento de Recursos
Naturais, Volume 32 (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1983), o
Projeto Macrozeamento Costeiro – Setor Vitória (SEAMA, 1990).



Campanhas de campo, onde se percorreu toda a área prevista para
implantação do empreendimento, procurando reconhecer as feições
geomorfológicas já definidas para a região de estudo e coletar dados
específicos acerca daquela área.



Finalmente, uma etapa onde se desenvolveram os trabalhos de escritório e
de mapeamento, objetivando a consolidação dos dados levantados e
execução do Mapa de Unidade Geomorfológicas e do relatório final da
presente caracterização geomorfológica da área estudada.

5.1.5.4.2 Compartimentação do relevo e unidades geomorfológicas
O domínio morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares se estende por uma
ampla região no Espírito Santo, desde a Vila de Itaúnas, a norte, até a região ao
sul de Guarapari. Todavia é na porção norte do estado que este domínio
morfoestrutural se faz mais bem representado, onde ocorrem em ampla
distribuição as duas unidades geomorfológicas que compõem este domínio,
sobretudo na região da foz do rio Doce até cerca de 60 km para dentro do
continente.
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Na área de estudo a unidade da Planície Costeira não se faz presente de modo
tão significativo como no delta do rio Doce, uma vez que não são observadas as
feições típicas da unidade representadas pelos amplos depósitos de cordões
litorâneos e depósitos de brejo, assim como os depósitos de mangue.
A Tabela 5-77, a seguir, ilustra a compartimentação do relevo da área de estudo,
dividindo-o em domínios morfoestruturais e unidades geomorfológicas, com base
no Projeto Levantamento de Recursos Naturais (MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA, 1983). Estas unidades geomorfológicas encontram-se representadas
no Mapa de Unidades Geomorfológicas da área de estudo, que se encontra na
Figura 5-271.
Tabela 5-77: Compartimentação do relevo da área de estudo.
Domínios Morfo-Estruturais

Unidades Geomorfológicas
Tabuleiros Costeiros
Depósitos Sedimentares
Planícies Costeiras
Fonte: Projeto Levantamento de Recursos Naturais, 1983

Com relação à bacia hidrográfica, a porção sul da área proposta para a
implantação do empreendimento em questão pertence à bacia hidrográfica do
córrego do Sahy, em seu trecho junto ao mar. As partes central e norte da área de
estudo, em função da ausência de cursos de água e da proximidade com o mar,
apresentam suas águas pluviais escoando superficialmente de forma direta e
difusa para o oceano Atlântico.
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Figura 5-271: Mapa de unidades geomorfológicas
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Planície Costeira

Esta unidade compreende, junto com os Tabuleiros Costeiros, a parte do Domínio
Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares, distribuída ao longo da costa.
Englobam os modelados marinhos, fluviais, flúvio-marinhos e eólicos que retratam
as diversas fases da evolução geomorfológica no decorrer do Quaternário e estão
distribuídos de forma irregular entre o oceano Atlântico e a região dos Tabuleiros,
podendo ainda penetrar a região dos Tabuleiros ao longo das baixadas e cursos
de água. Estão representados pelos complexos deltáicos, estuarinos e praiais
existentes próximos à linha de costa (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA,
1983, op.cit.).
A Planície Costeira na área de estudo não apresenta as dimensões com que esta
ocorre na região do delta do rio Doce, localizada poucos quilômetros a norte da
área prevista para o estaleiro, onde chega a atingir mais de 40 km de largura no
sentido leste-oeste e cerca de 100 km de extensão no sentido norte-sul. Segundo
Bacoccoli (1971), o delta do rio Doce é o mais importante do litoral brasileiro,
excedendo 2.500 km2 de área em sua parte subaérea, apresentando
características de delta destrutivo dominado por ondas.
No interior da área de estudo a unidade geomorfológica da Planície Costeira se
faz presente através de um pequeno depósito fluvial junto ao córrego que corta a
porção norte do terreno. Para leste, junto à linha de costa, a unidade encontra-se
representada pelos sedimentos arenosos de origem marinha. O Mapa de
Unidades Geomorfológicas ilustra a distribuição da Planície Costeira no interior da
área proposta para o empreendimento.
Esses depósitos arenosos, que predominam na Planície Costeira, são
decorrentes de uma sedimentação de areias marinhas junto a antigas linhas de
costa, cujo ambiente, ao receber o aporte de sedimentos continentais, os
retrabalhou e os depositou, através da ação das ondas e correntes.
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Na região compreendida pela Planície Costeira na área do empreendimento
predomina um relevo bastante plano, sem qualquer tipo de proeminência
significativa, possuindo cotas altimétricas em torno de 1 metro na porção arenosa
junto à linha de costa, representando as mais baixas altimetrias da área de
estudo. Como pode ser verificado no Mapa de Unidades Geomorfológicas, esta
unidade se encontra distribuída na faixa costeira da área de estudo. A Figura 5272 e a Figura 5-273 ilustram o relevo plano desta Planície Costeira nas
proximidades do mar.

Figura 5-272: Vista do relevo plano predominante na
unidade da Planície Costeira no interior da restinga.

Figura 5-273: Vista do relevo plano predominante na
unidade da Planície Costeira na faixa litorânea junto à
praia.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
873

A unidade geomorfológica da Planície Costeira corresponde a um modelado de
acumulação

sedimentar

decorrente

de

processos

atuais

e

subatuais,

representados pela sedimentação marinha junto à linha de costa e pela
sedimentação fluvial ao longo do pequeno curso de água de baixa energia na
porção norte da área de estudo.
Não se observa na Planície Costeira da área de estudo a feição morfológica
marcante dos cordões litorâneos arenosos, paralelos e sucessivos, muito típicos
em regiões de deltas, como ocorre mais ao norte do Estado, junto à
desembocadura do rio Doce.
No caso da sedimentação marinha se tem a ação do mar, que ao receber o
aporte de sedimentos continentais carreados pelos rios, os retrabalha e os
deposita, enquanto no caso da sedimentação fluvial, o fundo chato, em forma de
‘U’, que predomina ao longo do talvegue no norte da área favorece a deposição
dos sedimentos transportados pela drenagem, sobretudo na situação atual na
qual o canal de encontra barrado e acumulando água e sedimentos, conforme
ilustram a Figura 5-274 e a Figura 5-275.

Figura 5-274: Estrada que causou o barramento da
drenagem na porção norte da área, em condição de
cheia do curso de água.
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Figura 5-275: Vista de trecho com acúmulo de
sedimentos fluviais em vale de fundo chato na porção
norte da área.

Embora não pertencentes à área do empreendimento, os modelados flúviomarinhos são representados pelos mangues atuais que ocupam parte da Planície
Costeira ao sul da área prevista para o estaleiro, na região da foz do córrego
Sahy, conforme ilustram a Figura 5-276 e Figura 5-277. Estes modelados são
formados a partir da contribuição de sedimentos continentais e marinhos, através
da influência da sedimentação de maré. Ressalte-se, entretanto, que esses
modelados

encontram-se

fora

da

área

prevista

para

implantação

do

empreendimento.
O contato desta unidade com os Tabuleiros Costeiros em grande parte da área de
estudo se faz com uma nítida quebra de relevo, que ocorre de forma bastante
brusca, com feição típica de paleofalésias próximas à linha de costa, conforme se
apresenta na Figura 5-278. Na porção norte da área, este contato entre unidades
se faz de forma mais gradual, sem a presença de falésias, sugerindo que as
mesmas já tenham passado por significativa dissecação fluvial. As paleofalésias
entre a Planície Costeira e o Grupo Barreiras representam antigas posições da
linha de costa.
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Figura
5-276:
Manguezal
representando
os
modelados e depósitos flúvio-marinhos na foz do
Córrego do Sahy, em ponto ao sul da área prevista
para o estaleiro.

Figura 5-277: Espécies características do manguezal
encontrado na região ao sul da área prevista para o
estaleiro.
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Figura 5-278: Paleofalésias marcando o contato entre as unidades da Planície
Costeira e dos Tabuleiros Costeiros, onde se observa o relevo íngreme das falésias.

Observou-se que na área de estudo encontram-se ausentes as lagoas costeiras,
muito comuns de serem formadas nesta unidade geomorfológica. Estas lagoas
têm sua origem a partir do rebaixamento do nível do oceano Atlântico, onde os
rios que desaguavam diretamente no mar, passaram a escavar profundos vales
decorrentes do aumento da energia fluvial provocada pela maior diferença
altimétrica entre seu vale e o nível de base representado pelo mar. Com a
posterior elevação do nível do mar, sedimentos quaternários trazidos pelas
correntes provocaram o barramento destes cursos de água, dando origem às
várias lagoas existentes na região costeira. No entanto, em função da pequena
extensão da Planície Costeira na área de estudo, não foram observadas tais
feições.
Na Planície Costeira da área prevista para implantação do empreendimento não
se observa qualquer tipo de construção, sendo observada apenas ao sul da área,
na localidade de Barra do Sahy.

5.1.5.4.2.2

Tabuleiros Costeiros

Os Tabuleiros Costeiros em sua área de ocorrência no Estado do Espírito Santo
distribuem-se de oeste para leste, desde os sopés das elevações cristalinas PréCambrianas até as proximidades do litoral ou até a Planície Costeira, onde esta
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se encontra presente. Estendem-se ainda, tanto para norte, atingindo o estado da
Bahia, como para sul, até a região de Anchieta, e representam uma das feições
mais significativas na geomorfologia do Estado.
Os Tabuleiros Costeiros coincidem com os sedimentos terciários do Grupo
Barreiras, composto por arenitos e argilitos semi consolidados, o que permitiu à
geomorfogênese imprimir a estes sedimentos uma feição tabular típica,
resultando na denominação de Tabuleiros Costeiros em função de sua ocorrência
próxima à linha de costa. No interior da área de estudo estes tabuleiros
apresentam-se ocupando uma porção significativa da área, como pode ser
observado no Mapa de Unidades Geomorfológicas apresentado anteriormente.
Para oeste, em direção ao interior do continente, estes tabuleiros continuam com
uma suave ascensão, chegando, na porção norte do estado, a atingir mais de 100
m de altitude na altura de seu contato com as elevações serranas do cristalino, já
bastante distante da área de estudo. Em média, o gradiente do relevo dos
Tabuleiros Costeiros é da ordem de 1,2 metro por quilometro, com declividade
para o mar (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, op.cit.).
Na área de estudo esta unidade apresenta um relevo que varia de plano a suave
ondulado, levemente inclinado em direção ao litoral, com cotas dos topos
tabulares ou semi-tabulares variando em torno de 16 metros, que correspondem
às partes mais elevadas da área. A partir deste topo as cotas altimétricas vão
reduzindo-se ao longo das encostas até atingir um mínimo de cerca de 4 metros,
no sopé das encostas, que correspondem à base dos Tabuleiros, junto ao contato
com a Planície Costeira.
Cabe ainda observar um caimento topográfico em direção ao norte, onde se
encontra um pequeno talvegue, cujas cotas são também mais baixas que as
cotas do topo dos Tabuleiros. A Figura 5-279 ilustra o relevo extremamente plano
dos Tabuleiros na área de estudo, enquanto a Figura 5-280 apresenta o relevo
levemente ondulado em outra parte da área.
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Figura 5-279: Relevo extremamente plano no topo dos Tabuleiros Costeiros da área
proposta para implantação do Estaleiro de Barra do Riacho.

Figura 5-280: Relevo levemente ondulado na unidade
dos Tabuleiros Costeiros da área de estudo.

Na área de implantação do empreendimento não é verificada qualquer elevação
marcante em relação ao relevo predominantemente plano dos Tabuleiros,
caracterizando-se a área pela homogeneidade do relevo rebaixado dos
Tabuleiros.
Quanto às encostas laterais dos Tabuleiros, que representam vertentes de acesso
aos vales do córrego Sahy e do talvegue ao norte da área, as mesmas
apresentam diferentes condições de declividade. No caso do córrego Sahy,
embora as vertentes não sejam consideradas abruptas, possuem elevadas
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declividades em direção ao vale deste curso de água, caracterizando-se como
uma nítida quebra de relevo, ao passo que, em direção ao talvegue da porção
norte da área, as vertentes são de baixa declividade e suaves.
O córrego Sahy escavou, ao longo do tempo geológico, profundas depressões
nestes tabuleiros, resultando em vales abertos e de fundo chato ocupados por
sedimentos fluviais. As diferenças de cotas entre o fundo dos vales e os topos
planos dos Tabuleiros, que caracterizam o aprofundamento da drenagem, variam
em torno de 14 metros.
De modo geral, o relevo plano apresentado pelos Tabuleiros Costeiros na região
norte do Espírito Santo é repetidamente rompido, resultando em interflúvios
tabulares com vales e depressões de dimensões variadas, por onde percorrem os
rios e córregos que drenam a região. Na área de estudo esta compartimentação
do relevo se repete, sendo os cursos de água do córrego Sahy, ao sul, e do
talvegue barrado, ao norte, os dois cursos de água que definem o interflúvio
principal, no qual serão implantadas as instalações do empreendimento proposto.
Lateralmente a estes vales, o relevo predominante volta a ser de interflúvios
tabulares, normalmente de extensão média a grande, quando é novamente
rompido por novas drenagens que se sucedem e vão entalhando o relevo da
região.
Conforme já descrito anteriormente, o contato da unidade dos Tabuleiros
Costeiros com a unidade da Planície Costeira na área de estudo se faz tanto com
uma nítida quebra de relevo ao longo das vertentes, formando falésias, como de
forma gradual na porção norte da área. De modo geral, este contato brusco, na
forma de paleofalésias marca o limite do continente em épocas geológicas
passadas, mostrando os locais que no passado corresponderam às antigas linhas
de costa.
Além das altitudes diferentes entre as unidades geomorfológicas dos Tabuleiros
Costeiros e da Planície Costeira na área de estudo, outra diferença marcante
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entre as unidades refere-se aos modelados existentes nas duas unidades,
prevalecendo nos Tabuleiros o modelado de aplanamento, enquanto na Planície
Costeira predomina o modelado de acumulação.
Os Tabuleiros Costeiros representam um modelado de aplanamento com
dissecação homogênea, decorrente de processos atuais e subatuais, resultando
em feições de topo aplanados, levemente convexados e abaulados. Este
modelado de aplanamento é também resultante da fraca resistência das rochas
sedimentares terciárias do Grupo Barreiras, que se comportam com pouca
resistência a uma morfogênese úmida, resultando na feição de um conjunto de
relevos tabulares rebaixados.
Este modelado indica que a área de ocorrência desta unidade geomorfológica
encontra-se sujeita a um contínuo processo de dissecação, equivalente a um
processo de erosão homogênea ao longo do tempo geológico, não representando
nas atuais condições geológicas e climáticas áreas sujeitas à sedimentação ou
acumulação de sedimentos.
Por fim, cabe registrar que, assim como na unidade da Planície Costeira, na
unidade dos Tabuleiros Costeiros no interior da área proposta para implantação
do Estaleiro Barra do Riacho não se tem qualquer tipo de ocupação urbanística,
que somente ocorre para sul da área, na localidade de Barra do Sahy.

5.1.5.4.3 Avaliação morfodinâmica
Embora a área de estudo possua uma pequena dimensão, o que, de modo geral,
dificulta a análise, apresenta-se neste item uma avaliação morfodinâmica que
procurou identificar os processos físicos atuais que estão se processando no
interior da área de estudo ou em seu entorno imediato.
Dentre os processos físicos passíveis de serem avaliados na área de estudo
podem ser destacadas as áreas sujeitas a alagamentos ou encharcamentos, os

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
881

processos erosivos e as áreas com instabilidade de taludes. Descrevem-se a
seguir, as formas como cada um desses processos se manifesta na área de
estudo.

5.1.5.4.3.1

Áreas sujeitas a alagamentos ou encharcamentos

A área de estudo, dependendo da unidade geomorfológica considerada,
apresenta características e suscetibilidades diferentes frente às possibilidades de
alagamentos ou encharcamentos.
Os Tabuleiros Costeiros da área de estudo, embora possuam um relevo
predominantemente plano a suave ondulado, apresentam baixa suscetibilidade a
este fenômeno, não havendo sido observados nesta unidade locais em que
estejam ocorrendo, de forma natural, alagamentos e inundações.
Contribui para a baixa possibilidade de alagamentos nesta unidade o fato do
terreno não apresentar áreas rebaixadas internamente, mas apenas declividades
voltadas para as bordas, o que permite o escoamento das águas pluviais para as
vertentes, seja em direção à Planície Costeira e ao mar, ou em direção ao córrego
do Sahy ao sul, ou ainda, em direção ao talvegue barrado ao norte. Nestas
vertentes a suscetibilidade a alagamentos e encharcamentos dos terrenos é
totalmente nula, uma vez que as águas escoam livremente, sem acúmulo.
A área alagada observada ao longo do talvegue presente no norte da área de
estudo tem origem antrópica, sendo a mesma provocada por um barramento
existente para implantação de uma estrada em ponto a jusante do talvegue,
conforme apresentado anteriormente na Figura 5-274. Tal situação acarretou no
alagamento da área localizada a montante do barramento, conforme ilustra a
Figura 5-281.
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Figura
5-281:
Talvegue
apresentando
área
encharcada/alagada em função de barramento no
talvegue no norte da área do empreendimento.

Este barramento, associado a um outro barramento provocado pela rodovia
estadual ES-010 no mesmo talvegue, a montante do primeiro, também contribui
para a continuidade do represamento para montante deste curso de água
intermitente, em local situado do lado externo da área prevista para implantação
do empreendimento em questão. A Figura 5-282 ilustra a continuidade desta área
alagada para montante da rodovia ES-010 em trecho fora da área do
empreendimento.

O baixo gradiente de escoamento ao longo deste canal tornou-se mais acentuado
a partir dos barramentos, que levaram à redução de fluxo e permitiram uma maior
retenção e acúmulo de sedimentos que vão se depositando em seu leito e nas
áreas alagadas de entorno do talvegue. Desta forma, observou-se que este vale
já se encontra em processo de colmatagem com material fino carreado dos
interflúvios laterais e pelo próprio curso intermitente, com tendência de formação
de áreas de brejo em suas bordas.
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Figura 5-282: Continuidade do talvegue para
montante, já fora da área do empreendimento, que se
encontra encharcado pelo barramento promovido pela
rodovia ES-010.

Quanto às áreas baixas e planas da Planície Costeira na área de estudo, em local
onde predominam sedimentos arenosos de praia, observou-se que tais áreas
apresentam características bem definidas de baixa suscetibilidade para
empoçamento de água ou alagamento.
Determinante para esta condição da baixa suscetibilidade a alagamentos tem-se
a alta porosidade de seus sedimentos de composição extremamente arenosa,
com baixo índice de coesão, o que caracteriza uma elevada permeabilidade que
possibilita a infiltração das águas pluviais.
Contribui ainda para esta baixa propensão aos alagamentos a presença de um
lençol freático não muito próximo a superfície do terreno, cujo NA encontra-se a
1,8 metros de profundidade, conforme estudo hidrogeológico realizado na área de
implantação do empreendimento. Esta profundidade do lençol, que não é
subaflorante, permite a drenagem vertical das águas pluviais após as
precipitações mais fortes, evitando-se que se acumulem na subsuperfície e
superfície da área.
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Em caso de excesso de chuvas ou de enxurradas que tenham como origem os
terrenos adjacentes dos Tabuleiros Costeiros, o acúmulo de água empoçada em
superfície será por períodos muitos curtos.

5.1.5.4.3.2

Processos erosivos

Com relação ao processo morfodinâmico representado pelos processos erosivos
também é importante diferenciar os tipos de modelados existentes na área de
estudo, uma vez que, em função dos mesmos, variam as características
morfodinâmicas observadas.
Para a unidade dos Tabuleiros Costeiros na área de estudo a suscetibilidade aos
processos erosivos foi avaliada como de média a baixa suscetibilidade, fruto de
um relevo plano a suave ondulado que domina a área. Nestas partes mais planas
ou suave onduladas dos Tabuleiros, as quais foram classificadas como de média
suscetibilidade, predomina a erosão do tipo laminar, sem a presença de sulcos
profundos ou voçorocamentos.
Com relação às vertentes da unidade dos Tabuleiros Costeiros, que ocorrem a
partir das bordas dos topos, estas foram classificadas como de suscetibilidade
média para desenvolvimento de processos erosivos, sobretudo pelas elevadas
declividades que apresentam. No entanto, contribui para amenizar esta
suscetibilidade a presença de vegetação arbórea nas vertentes dos tabuleiros em
direção a Planície Costeira, conforme pode ser observado na Figura 5-283, a
seguir, o que protege o solo contra a ação direta das águas pluviais.
No entanto, embora se verifique a existência de média suscetibilidade a
processos erosivos nas vertentes dos Tabuleiros, estas vertentes, na área de
estudo, não se apresentam com nenhum processo erosivo significativo já
implantado.
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Figura 5-283: Ao fundo e a direita da foto observa-se
a presença de vegetação protegendo o solo das
vertentes dos Tabuleiros em direção à Planície
Costeira.

Para a unidade dos Tabuleiros Costeiros, em toda sua área de ocorrência, desde
o sudeste ao nordeste do Brasil, a predominância de climas úmidos e subúmidos
influencia nas formas de dissecação e nos processos morfodinâmicos que atuam
sobre a dissecação. De modo geral, nestes tabuleiros, os fenômenos de
instabilidade morfodinâmica são registrados principalmente nas encostas dos
interflúvios, que recuam progressivamente devido à ação do escoamento
superficial,

provocando

erosões

e

voçorocamentos

e

o

conseqüente

preenchimento dos vales (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, op. cit.).
Ressalte-se, sobretudo, que embora esta seja uma condição natural desta
unidade, as intervenções antrópicas nestes locais aceleram estes processos de
instabilização.
A própria natureza tabular das feições, aliada a má drenagem resultante da
constituição argilosa dos sedimentos, pode influenciar no agravamento destes
fenômenos caso venha a acarretar problemas de encharcamentos e quedas de
barreiras. No entanto, considerando-se apenas o interior da área de influência,
estes fenômenos são minimizados pela pequena dimensão da área, pela
topografia plana a suave ondulada e pela presença de vegetação nas bordas dos
interflúvios e nas vertentes de acesso à Planície Litorânea.
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Quanto aos processos erosivos na Planície Costeira, a suscetibilidade à
ocorrência destes fenômenos morfodinâmicos pode ser considerada como
praticamente nula. Contribui para esta avaliação o predomínio de um relevo muito
plano na unidade geomorfológica e da proximidade altimétrica entre a Planície e o
nível de base, representado pelo mar, o que impede o aprofundamento da
drenagem. Contribui ainda a presença de vegetação de restinga cobrindo toda a
área da Planície Costeira, o que de certa forma protege o solo contra a ação
direta das águas pluviais.
Por fim, cabe enfatizar que a Planície Costeira, com seu relevo extremamente
plano e excessivamente baixo representa um modelado de acumulação
sedimentar, não se encontrando sujeita aos fenômenos da erosão.
Outro aspecto positivo em relação aos processos erosivos na área de estudo,
englobando tanto os Tabuleiros como a Planície, é a ausência de áreas de
retirada de material de empréstimo, notadamente de argila, para utilização em
construção civil. Estas áreas, quando não recuperadas adequadamente, de modo
geral, favorecem o desencadeamento de processos erosivos.

5.1.5.4.3.3

Áreas com instabilidade de taludes

Do ponto de vista geotécnico, inicialmente deve ser enfatizado que grande parte
da área prevista para implantação do empreendimento se caracteriza pela
presença de um relevo predominantemente plano, não existindo depósitos de
tálus, vales encaixados ou vertentes excessivamente extensas e íngremes.
Da mesma forma, como a área de implantação do empreendimento não possui
sedimentação carbonática, não existem cavernas calcárias que pudessem levar a
um abatimento ou afundamento do terreno. Desta forma, o segmento mais
vulnerável da área de estudo, do ponto de vista geotécnico, refere-se àquele
representado pelas vertentes entre as bordas dos Tabuleiros e o sopé dos
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mesmos, onde se verificam as maiores declividades do terreno. Nestes locais
encontram-se as paleofalésias que definiram a linha de costa no passado.
Para a unidade geomorfológica do Grupo Barreiras, que irá receber as principais
instalações físicas do empreendimento, pode-se afirmar que, de forma geral, as
rochas locais, representadas pelos sedimentos do Grupo Barreiras, embora
alteradas, apresentam-se maciças, não suscetíveis a rebaixamentos, conferindo
ao local um suporte de fundação geotécnica suficientemente seguro para a
implantação do Estaleiro Barra do Riacho.
Embora não tenham sido realizados ensaios e testes em laboratórios
especializados, de forma a melhor avaliar a granulometria, adensamento e
compactação dos solos e rochas da região onde se inserirá o empreendimento
proposto, é possível afirmar que toda a área dos Tabuleiros Costeiros apresenta
condições geotécnicas condizentes com as instalações a serem implantadas no
local.
Adicionalmente, pode-se ainda acrescentar que sobre os mesmos sedimentos do
Grupo Barreiras, encontram-se implantadas diversas cidades de médio porte, a
exemplo das cidades de São Mateus e Linhares, ambas no Espírito Santo, além
de grandes instalações industriais, como a fábrica da Aracruz Celulose, distante
cerca de 4 quilômetros da área de estudo, ou da unidade siderúrgica da
ArcelorMittal e das instalações da Vale, ambas na região da Grande Vitória e
diretamente assentadas sobre os sedimentos Barreiras.
Desta forma, estes sedimentos apresentam suporte geotécnico para a construção
de obras com grandes estruturas de concreto. Deve-se ainda ressaltar que, caso
necessário, em função do porte do empreendimento e do tipo das instalações,
poderão ser adotadas técnicas específicas de escoramento de solos ou rochas,
bem como a utilização de sistemas especiais de contenção de material terroso ou
rochoso.
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Mesmo as áreas com presença de cortes no terreno para implantação das
inúmeras estradas de circulação, que resultaram em taludes de elevada
declividade, a exemplo do que se apresenta na Figura 5-284, não se verifica a
instabilidade ou desequilíbrio dos taludes ou o desencadeamento de processos
erosivos, mesmo considerando-se o longo período já decorrido desde que estes
taludes foram formados e ainda que não foram adotadas medidas adicionais de
controle para que fossem evitados tais processos.

Figura 5-284: Taludes verticais resultantes de cortes nos Tabuleiros Costeiros para
implantação de estrada estadual que passa no perímetro da área de implantação do
empreendimento. Observa-se a boa estabilidade destes taludes.

Na unidade dos Tabuleiros Costeiros as restrições ocorrem principalmente nas
vertentes de acesso à Planície Costeira, onde a extensão e a declividade podem
levar uma maior instabilidade dos taludes. No entanto, ressalte-se que estas
áreas, em sua grande parte, não se encontram previstas para serem ocupadas
pelo empreendimento proposto.
Diante do exposto, a avaliação da suscetibilidade à ruptibilidade, instabilidade ou
rompimentos de taludes foi considerada baixa para os topos dos Tabuleiros e
média para as vertentes.
Em relação à unidade da Planície Costeira, as cotas topográficas na ordem de 1 a
3 metros de altitude são baixas e representam o nível de base de toda a área,
situação esta que praticamente impede a formação e conseqüente queda de
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taludes. Como exceção a esta avaliação têm-se os pequenos taludes naturais
formados pelas ações das marés que esculpem a linha de costa, conforme ilustra
a Figura 5-285, a seguir.

Figura 5-285: Talude vertical na linha de costa da
área de estudo, resultante da ação das marés sobre
os depósitos sedimentares arenosos costeiros.

Este tipo de talude junto à linha de costa, que é formado pela ação das marés e
posteriormente destruído pelas mesmas marés, caracteriza uma sucessão de
eventos que fazem parte da dinâmica costeira. Tais taludes são muito instáveis,
de pequenas alturas, muito verticalizados, com grande mobilidade e de curta
duração.
Desta forma, excluindo-se os taludes junto à linha de costa, a suscetibilidade à
instabilidade de taludes para a região da Planície Costeira foi considerada
variando de muito baixa a nula.
Outro tipo de restrição de uso, embora não diretamente relacionado à
instabilidade de taludes, mas ainda sob o aspecto geotécnico, ocorre no talvegue
ao norte da área de implantação do empreendimento. Neste local verifica-se uma
limitação para implantação de instalações físicas, ou mesmo a circulação de
maquinário pesado em seu interior, uma vez que corresponde à região com
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presença

de

material

argilo-arenoso

inconsolidado,

encontrando-se quase que permanentemente encharcado.

5.1.6 Geotecnia
Visando determinar as condições geotécnicas dos terrenos emersos onde se
pretende implantar as diversas instalações e equipamentos de suporte as
atividades do Estaleiro Barra do Riacho, a exemplo de oficinas mecânicas, de
caldeiraria, de instrumentação e demais instalações físicas, foi realizada uma
campanha de furos de sonda SPT em diversos locais de forma a avaliar a
resistência, compressão e estabilidade dos terrenos da área de implantação e
suas condições geotécnicas.
A Figura 5-286 apresenta a localização desses furos e a Tabela 5-78, a seguir,
mostra os principais resultados dessas perfurações, como o nível da água
encontrado nas perfurações, a profundidade a partir da qual não foi mais possível
a penetração em subsuperfície por percussão ou lavagem e a descrição do
material perfurado.

Figura 5-286: Pontos de amostragem SPT.
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Tabela 5-78: Resumo dos resultados das sondagens SPT na área proposta para o
Estaleiro.
NÚMERO DA
SONDAGEM

NÍVEL
DE
ÁGUA

IMPENETRÁVEL A
PERCUSSÃO OU A
LAVAGEM

SP-01

1,8 m

16,81 m

SP-02

Não
informado

20,71 m

SP-03

Não
informado

17,23 m

SP-04

1,90 m

17,23 m

SP-05

Não
informado

13,73 m

SP-06

2,00 m

12,01 m

SP-07

Não
informado

9,93 m

SP-08

Não
informado

9,93 m

SP-09

Não
informado

11,63 m

SP-10

1,80 m

13,17 m

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Areia média passando a silte, ora
argiloso ora arenoso
Areia fina passando a argila siltosa
com presença de concreções
ferruginosas
Silte arenoso com intercalações de
argila e concreções ferruginosas
Areia fina passando a média e
mudando para argila
Silte arenoso passando a argiloso,
depois a argila e arenito com
concreções ferruginosas
Argila siltosa e silte argiloso com
presença de concreções ferruginosas
compactas
Areia fina passando a argila siltosa e
daí para arenito fino com concreções
muito compactas
Silte arenoso fino passando a argila
plástica e daí para arenito fino com
concreções feruginosas
Silte arenoso passando a argiloso e
daí para arenito fino com frações
ferruginosas
Areia fina passando a cascalho
grosseiro e daí a argila arenosa com
cascalho ferruginoso

Os resultados das sondagens SPT indicaram que, de forma geral, do ponto de
vista

geotécnico,

as

rochas

locais,

representadas

principalmente

pelos

sedimentos terciários do Grupo Barreiras, embora alteradas, apresentam-se
maciças, não suscetíveis a rebaixamentos, conferindo ao local um suporte de
fundação geotécnica suficientemente seguro e condizente com a implantação das
instalações necessárias para a plena operação do Estaleiro de Barra do Riacho.
As restrições, embora não impeditivas, podem ocorrer de forma localizada no
fundo do pequeno talvegue situado na porção norte da área, por onde escoa um
pequeno curso de água que drena a área de estudo, caracterizando o local como
aquele que pode apresentar limitações para um uso mais intensivo, uma vez que
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corresponde a uma região com elevada umidade e presença de material argiloarenoso inconsolidado, encontrando-se eventualmente encharcado. Para a
utilização desse local será necessária a realização de drenagens dos pequenos
cursos de água, avaliando-se ainda a necessidade da adoção de outras medidas
de proteção.
Considerando-se as porções mais elevadas do terreno, onde se tem os
sedimentos terciários do Grupo Barreiras, observa-se que a penetração das
sondagens

SPT

permitiram

o

atingimento

de

profundidades

bastante

significativas, da ordem de 10 a 20 metros, o que corresponde a uma
profundidade plenamente satisfatória para realizar a pretendida terraplenagem do
topo da área visando a implantação das instalações de apoio sem a necessidade
de realizar cortes diretamente em rochas sãs de subsuperfície.
Outras informações de caráter geotécnico para os terrenos da área de
implantação do Estaleiro Barra do Riacho, a exemplo da suscetibilidade aos
fenômenos de erosão e movimentos de massa, dentre outros processos de
dinâmica natural da região, encontram-se descritas no tema Geomorfologia,
referente à Avaliação Morfodinâmica da área de estudo.

5.1.7 Solos
O solo é o principal sustentáculo de ecossistemas terrestres e meio para diversas
espécies que passam todo ou parte de seu ciclo vital em seu interior. É também
sustentáculo de atividades do setor primário e suas limitações condicionam o tipo
de manejo e culturas que poderão ser executadas sobre o mesmo, assim como
sua lucratividade.
A implantação de empreendimentos industriais em uma área rural tem como
resultado a modificação do uso do solo na área sob influência do mesmo e outros
distúrbios que impactam este elemento ambiental física e/ou quimicamente com
magnitudes variáveis. Mudanças no uso do solo sem a verificação de suas
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limitações podem resultar em impactos ambientais negativos no próprio solo,
através da implantação de processos erosivos ou modificação no arranjo de seus
horizontes; assim como em impactos nos recursos hídricos, através do aporte de
sedimentos e elementos a eles carreados; na paisagem, através da formação de
áreas com ravinamento e exposição de horizontes subsuperficiais; e na
economia, através da perda da sua capacidade produtiva.
Por outro lado, o respeito às características do solo habilitam a modificação de
seu uso a ser sustentável, ajudando na promoção do desenvolvimento regional,
com a minimização dos impactos. No caso do empreendimento em análise, os
impactos tendem a ocorrer mais intensamente na sua Área de Influência Direta AID, mas podem também ser significativos na Área de Influência Indireta - AII.
Para a previsão dos impactos sobre os solos, é necessário o conhecimento de
suas características, assim como a espacialização dos diversos tipos de solo na
paisagem.

5.1.7.1 Metodologia
Para a realização deste relatório, primeiramente foi feita revisão de um conjunto
de trabalhos correlatos já publicados sobre a área, dos mapas de solos
existentes, assim como dos desenhos e relatórios fornecidos pelo empreendedor.
A área em estudo foi abrangida por três estudos pedológicos anteriores, Embrapa
(1978),

RADAMBRASIL

(1983)

e

EMBRAPA

(2000),

que

resultaram,

respectivamente, no Mapa Exploratório de Solos do ES, escala de 1:400.000, no
Mapa Exploratório de Solos Folha SF.23/24, escala de 1:1.000.000, e no Mapa de
Classificação dos Tipos de Solo – Regional Aracruz, ES, escala de 1:150.000.
Este último foi tomado como base cartográfica para este estudo por ter sido o
mais recente e em maior escala.
Informações cartográficas e da literatura consultada foram complementadas por
visitas de campo realizadas para este trabalho e informações colhidas durante
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visitas técnicas para a elaboração de outros estudos na AID e na AII do
empreendimento. A Figura 5-287 apresenta as trilhas percorridas durante as
visitas de campo, assim como os pontos de observação dos solos da área.

Figura 5-287: Trilhas percorridas e pontos de observação de solos.

Durante as campanhas de campo, os solos da área foram estudados em termos
de sua distribuição em função das condições do relevo e geologia e através de
observações de perfis em taludes de estradas e em trincheiras abertas. Foram
colhidas amostras de solo dos horizontes A, AB e B de posições consideradas
estratégicas

para

o

desenvolvimento

deste

trabalho,

as

quais

foram

encaminhadas a laboratório especializado para análise química e textural.
As informações foram consolidadas em escritório e complementadas com
informações de foto aérea recente (sobrevôo MAPLAN, 2007) em ambiente
computacional, possibilitando a elaboração do Mapa Pedológico da área.
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5.1.7.2 Resultados
5.1.7.2.1 Pedologia da AID do empreendimento
Os solos das AID do empreendimento encontram-se associados de acordo com a
posição que ocupam na paisagem. Foram identificadas 4 classes de solo na AID:
Argissolo Amarelo, Gleissolo Háplico, Plintossolo e Neossolo Quartzarênico.
Embora não tenham sido identificados, pode-se inferir a presença de Cambissolos
ocupando áreas na interface entre as bordas de tabuleiros (onde predominam
solos com horizonte B) e o fundo dos talvegues ou a área mais baixa a leste da
área, onde predominam solos sem horizonte B. Cambissolos são solos com
horizonte B incipiente, que tendem a ocupar posições neste tipo de interface.
As principais características dos solos da AID encontram-se discutidas a seguir.


ARGISSOLO AMARELO DISTRÓFICO

Argissolos eram denominados Podzólicos pela classificação anteriormente
utilizada no Brasil. Segundo Embrapa (1999), são solos constituídos por material
mineral, apresentando horizonte B textural com argila de atividade baixa
imediatamente abaixo de um horizonte A ou E, não tendo horizonte Plíntico ou
Glei acima nem coincidente com a parte superior do horizonte B textural.
Horizonte B textural é um horizonte mineral subsuperficial com textura franco
arenosa ou mais fina (mais que 15% de argila), onde houve incremento de argila,
orientada ou não, desde que não exclusivamente por descontinuidade, resultante
de acumulação ou concentração absoluta ou relativa decorrentes de processos de
iluviação e/ou formação in situ e/ou herdada do material de origem e/ou infiltração
de argila ou argila + silte com ou sem matéria orgânica e/ou destruição de argila
do horizonte A e/ou perda de argila do horizonte A por erosão diferencial
(EMBRAPA, 1999).
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Pode apresentar cerosidade formada pela deposição de argila sobre as diferentes
faces dos agregados do horizonte textural, formando película de colóides
minerais, que lhe conferem, se bem desenvolvida, um aspecto lustroso e brilho
graxo (EMBRAPA, 1999).
Para ser considerado horizonte textural, este deve ter espessura com as
seguintes características:


Ter pelo menos 10% da soma das espessuras dos horizontes
sobrejacentes e no mínimo 7,7 cm; ou



Ter 15 cm ou mais, se os horizontes A e B somarem mais que 150 cm; ou



Ter 15 cm ou mais se a textura do horizonte E ou A for areia franca ou
areia; ou



Se o horizonte B for inteiramente constituído por lamelas, estas devem ter,
em conjunto, espessura superior a 15 cm; ou



Se a textura for média ou argilosa, o horizonte B textural deve ter
espessura de pelo menos 7,5 cm.

Em adição às características de espessura acima citadas, o horizonte B textural
deve atender a um ou mais de uma lista de requisitos que podem ser observados
em Embrapa (1999). Dentre eles, destaca-se o incremento de argila total do
horizonte A para B, o suficiente para que a relação textural B/A satisfaça a uma
das seguintes condições:


Nos solos com mais de 40% de argila no horizonte A, relação maior que
1,5; ou



Nos solos com 15% a 40% de argila no horizonte A, relação maior que 1,7;
ou



Nos solos com menos de 15% de argila no horizonte A, relação maior que
1,8.

Argissolos Amarelos apresentam matiz mais amarelo que 5YR na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B, inclusive BA. Este é o solo que predomina nas
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partes mais altas da AID, estando associado com Plintossolos. A Figura 5-288
apresenta o perfil do Argissolo Amarelo no interior da AID do empreendimento.
Nesta posição, o solo apresenta as seguintes características:
Horizonte A

0-30 cm

cor 10YR 5/2

Horizonte B

> 30 cm

cor 10YR 6/6

Figura 5-288: Perfil do Argissolo Amarelo no
interior da área em estudo.

A Tabela 5-79 apresenta resultado de análises química e textural de amostras
retiradas de horizontes A e B em um ponto situado nos arredores da AID.
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Tabela 5-79: Características químicas e texturais de amostras dos horizontes A, e B de
um Argissolo Amarelo, colhidas nos arredores da AID do empreendimento.
PARÂMETRO

UNIDADE

pH (H2O)

HORIZONTE
A

B

5,42

4,66

Fósforo (P)

mg/dm3

< 2,00

< 2,00

Potássio (K)

mg/dm3

26,00

< 10,00

Cálcio (Ca)

cmolc/dm3

0,60

0,12

Magnésio (Mg)

cmolc/dm3

0,56

0,16

Alumínio (Al)

cmolc/dm3

0,35

0,35

Acidez Potencial (H + Al)

cmolc/dm3

4,47

2,48

Soma de Bases (S)

cmolc/dm3

1,23

0,31

Capacidade Troca de Cátions (CTC)

cmolc/dm3

5,70

2,79

%

21,53

10,97

dag / dm3

1,98

< 1,00

Areia

%

82,04

59,86

Silte

%

8,04

8,35

Argila

%

9,92

31,79

Saturação de Bases (V)
Matéria Orgânica

Pode-se verificar que o solo apresenta atividade da fração argila baixa (<27
cmolc/dm3) e saturação de bases baixa (<50%), o que o caracteriza como um
solo distrófico e com argila de atividade baixa.
A Figura 5-289 apresenta o aspecto da superfície do terreno com Argissolo
Amarelo. Pode-se verificar as baixas declividades da área, ocupadas, no
momento da visita de campo, por plantação de Eucalipto sp.
As maiores restrições de uso deste solo são seu baixo pH, baixa fertilidade, baixa
CTC e alta erodibilidade. O baixo pH e baixa fertilidade exigem maciça aplicação
de calcário e fertilizantes para garantir boa produtividade nas lavouras nele
plantadas, enquanto que a baixa CTC faz com que o solo não retenha com
facilidade os nutrientes nele aplicados, exigindo aplicações freqüentes de
fertilizantes.
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Figura 5-289: Aspecto da superfície do terreno com
Argissolo Amarelo.

As maiores restrições de uso deste solo são seu baixo pH, baixa fertilidade, baixa
CTC e alta erodibilidade. O baixo pH e baixa fertilidade exigem maciça aplicação
de calcário e fertilizantes para garantir boa produtividade nas lavouras nele
plantadas, enquanto que a baixa CTC faz com que o solo não retenha com
facilidade os nutrientes nele aplicados, exigindo aplicações freqüentes de
fertilizantes.
A alta erodibilidade dos Argissolos Amarelos exige cuidados especiais para seu
uso, especialmente nas áreas de declividades mais elevadas. Na AID do
empreendimento, o Argissolo Amarelo ocupa áreas de baixa declividade
localizada no topo dos tabuleiros que a compõem. Entretanto, nos declives
localizados entre os topos dos tabuleiros e os talvegues e na interface entre os
tabuleiros e as áreas mais baixas situadas a leste da AID, o desenvolvimento de
processos erosivos pode ser significativo em caso de retirada da vegetação que
atualmente se encontra protegendo o solo contra os fatores erosivos.
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PLINTOSSOLOS PÉTRICOS

Plintossolos são solos constituídos por material mineral, com horizonte plíntico ou
litoplíntico começando dentro de 40 cm ou dentro de 200 cm quando
imediatamente abaixo do horizonte A ou E, ou subjacente a horizontes que
apresentam coloração pálida ou variegada, ou com mosqueado em quantidade
abundante. Plintossolos Pétricos apresentam horizonte litoplíntico, contínuo ou
praticamente contímuo, com 10 cm ou mais de espessura ou 50% ou mais de
petroplintita formando uma camada com espessura mínima de 15 cm dentro de
40 cm da superfície do solo ou imediatamente abaixo do horizonte A ou E
(EMBRAPA, 1999).
Petroplintita, também denominada ironstone, concreções lateríticas, canga ou
tapanhoacanga, é um corpo distinto constituído de uma mistura de argila, pobre
em carbono orgânico e rico em óxido de ferro ou ferro e alumínio, com quartzo e
outros materiais, normalmente de coloração avermelhada, amarelada e violácea.
É formada pela segregação do ferro em vários ciclos de umedecimento e
secagem, originando nódulos angulosos a subarredondados com até mais de 5
cm de comprimento, extremamente firmes ou extremamente duros.
No extremo norte da AID do empreendimento, foi visualizada uma área de
Plintossolo com cerca de 300 m de comprimento (entre os pontos 393 e 394) e
que, certamente, se estende por outros trechos da área, já que, nem sempre
aflora na superfície do solo ou é cortado por estrada para possibilitar sua
visualização. Nesta área, conforme pode ser observado na Figura 5-290 a
camada de plintita se estende da superfície do solo até cerca de 100 cm de
profundidade.
A principal limitação de uso do Plintossolo Pétrico é a dificuldade de penetração
de implementos agrícolas quando a camada laterítica se encontra mais rasa que
a 20 cm de profundidade. Outras limitações são a baixa fertilidade e capacidade
de retenção de água, além da baixa CTC. Por se compor de material muito
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grosseiro, este solo apresenta baixa erodibilidade, mesmo quando se localiza em
áreas de declividades elevadas.

Figura 5-290: Perfil do Plintossolo Pétrico que ocorre ao norte
da AID.



NEOSSOLO QUARTZARÊNICO

Este solo era chamado de Areia Quartzosa Marinha distrófica de acordo com a
nomenclatura anteriormente utilizada no Brasil. Trata-se de solo pouco evoluído,
sem horizonte B diagnóstico, com seqüência de horizonte A-C, sem contato lítico
dentro de 50 cm de profundidade, apresentando textura areia ou areia franca nos
horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo
ou até um contato lítico. É essencialmente quartzoso, tendo nas frações areia
grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, calcedônia e opala e, praticamente,
ausência de minerais primários alteráveis (EMBRAPA, 1999).
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Ocupa a área mais baixa do relevo da área em estudo, ocupando a linha de praia
e a faixa de terra entre esta e os tabuleiros costeiros, onde se instalou uma
vegetação de restinga. As Figura 5-291 e Figura 5-292 apresentam aspectos da
superfície da área encoberta por este solo na linha de praia, enquanto a Figura 5293 apresenta perfis deste solo no interior da restinga.

Figura 5-291: Aspecto da linha de praia,
ocupada por Neossolo Quartzarênico.

Figura 5-292: Aspecto da superfície
Neossolo Quartzarênico sob restinga.

do
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Figura 5-293: Perfil de Neossolo Quartzarênico no interior da restinga.

Como a fertilidade deste solo é intimamente ligada ao seu teor de matéria
orgânica, a densidade da vegetação sobre ele é também intimamente ligada à
quantidade de matéria orgânica em seu horizonte A. Enquanto a vegetação sobre
o solo da Figura 5-292 é rala, com predominância de espécies arbustivas, sobre
o solo da Figura 5-293 ocorre uma vegetação florestal, a qual mantêm altos os
teores de matéria orgânica do solo, ao mesmo tempo que absorve os nutrientes
liberados durante a degradação da mesma.
Trata-se de um solo de baixa erodibilidade devido a sua alta permeabilidade e
textura grosseira, aliadas às baixas declividades da faixa onde este se encontra.
Processos erosivos dificilmente se desenvolvem em Neossolos Quartzarênicos.
No caso do empreendimento em questão, isto poderá ocorrer devido à
concentração de águas de escoamento superficial e sua condução para as áreas
de cotas menos elevadas, onde predominam estes solos.


GLEISSOLO HÁPLICO

Este solo era classificado como Glei Húmico e Glei Pouco Húmico pela
classificação de solos utilizada anteriormente no Brasil.

Trata-se de solo

constituído por material mineral com horizonte glei imediatamente abaixo do
horizonte A ou de horizonte hístico com menos de 40 cm de espessura, ou
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horizonte glei começando dentro de 50 cm da superfície do solo. Horizonte Glei é
um horizonte mineral subsuperficial ou eventualmente superficial, com espessura
de 15 cm ou mais, caracterizado por redução de ferro e prevalência do estado
reduzido em todo ou em parte, devido principalmente à água estagnada, como
evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na matriz do horizonte,
com ou sem mosqueado de cores mais vivas. É um solo fortemente influenciado
pelo lençol freático e regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio
dissolvido em razão da saturação por água durante todo o ano ou pelo menos
por um longo período, associada à demanda de oxigênio pela atividade biológica
(EMBRAPA, 1999).
Na área em estudo, Gleissolo Háplico encontra-se nos talvegues que ocorrem no
terreno, em meio aos Tabuleiros Costeiros. A Figura 5-294 apresenta a superfície
de uma área encoberta por Gleissolo Háplico a jusante do Ponto 227 (ver Figura
5-287), neste trabalho denominada talvegue norte, em novembro de 2008.
Naquela época, embora a estação chuvosa já tivesse iniciado, as precipitações
não eram ainda suficientes para alagar a área, possibilitando, desta forma, a
exposição da superfície do solo e vegetação que sobre ele se instalou durante
todo o período seco daquele ano.

Figura 5-294: Aspecto do talvegue norte em época
seca, quando é possível visualizar a superfície do
Gleissolo Háplico e a vegetação que sobre ele se
desenvolve.
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As principais limitações do Gleissolo Háplico são sua baixa resistência
geotécnica, constante encharcamento e possibilidade de inundações. Deve-se
ressaltar que estes solos estão localizados em áreas consideradas como de
preservação permanente pela legislação ambiental brasileira, possuindo forte
vocação preservacionista tanto pela sua posição próxima a corpos de água,
mesmo que intermitentes, quanto pela fauna e flora a ele associadas.

5.1.7.3 Conclusões
Pode-se concluir que a área estudada possui uma limitada diversidade de solos,
sendo, a maioria dela encoberta por Argissolos Amarelos. Tratam-se de solos
pobres em nutrientes em relevo suave, propícios à instalação das atividades
pretendidas.
Embora a maior parte da área apresente baixas declividades, o que faz com que
a mesma apresente baixa susceptibilidade à instalação e desenvolvimento de
processos erosivos, é relevante observar que a maior parte da mesma é
encoberta por Argissolo Amarelo, que é um solo de alta erodibilidade. Cuidados
especiais devem ser tomados principalmente nas rupturas do terreno, entre o topo
dos tabuleiros e os talvegues e entre os tabuleiros e a faixa de Neossolo
Quartzarênico, que se configuram como as áreas de relevante sensibilidade
ambiental devido à possibilidade de instalação de processos erosivos. Outra área
de grande sensibilidade são as áreas encobertas por Gleissolos Háplicos dos
fundos dos talvegues devido à proximidade dos corpos de água, mesmo que
intermitentes, e às fauna e flora típicas destes locais.

5.1.8 Qualidade do ar
A atmosfera terrestre é constituída de uma combinação de gases, contendo
líquidos em suspensão e partículas sólidas, sendo sua composição e
concentração variável em função da altitude (KEMP, 1994).
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A região mais próxima à superfície da Terra, chamada troposfera, possui uma
camada de ar estreita e densa que contém praticamente toda a massa gasosa da
atmosfera (75%), além de quase todo vapor de água e a maior concentração de
pequenas partículas, líquidas e sólidas, chamadas aerossóis. É a zona na qual
ocorre a maioria dos fenômenos atmosféricos e onde a manifestação dos
problemas ambientais globais, como a chuva ácida e o aquecimento global, têm
sua origem e alcança sua maior extensão, devido ao nível de intervenção humana
a que está submetida (PIRES, 2005).
A

porção

gasosa

do

ar

atmosférico,

na

troposfera,

é

composta

de

aproximadamente 78 % de nitrogênio (N2) e 21 % de oxigênio (O2). O 1 %
restante é formado por uma infinidade de gases, chamados de gases nobres –
argônio, neônio, hélio, criptônio e xenônio. Estes são inertes, isto é, não reagem
quimicamente com outras substâncias e respondem por 0,93 % da composição
do ar natural. Cerca de 0,03 % do ar é constituído de dióxido de carbono, ou gás
carbônico (CO2), e o restante é composto por metano (CH4), hidrogênio (H2),
óxido nitroso (NO2) e ozônio (O3) (BRANCO et al., 1995).
As atividades industriais, o tráfego de veículos, a atividade de construção civil, a
movimentação de materiais secos e as queimadas provocam a emissão de
partículas e/ou gases para a atmosfera, podendo alterar significativamente a
qualidade do ar de uma região.
Além das atividades humanas, existem as atividades naturais que levam à
deterioração da qualidade original da atmosfera (PIRES, 2005). Como assinalou
Bretschneider e Kurfürst (1987), a erupção do vulcão Krakatoa, em 1883,
introduziu mais poeira na atmosfera do que toda fumaça produzida pelas
atividades humanas ao longo da história. Além das erupções vulcânicas, outros
fenômenos naturais como queimadas nas florestas e a dispersão de areia pelo
vento, entre outros, são fatores que intensificam o fluxo de matéria introduzida na
atmosfera, “contaminando” o ar. Esta “contaminação” é na verdade a poluição
natural, como definiu Boubel et al. (1984), e que introduz na atmosfera gases que
atualmente são considerados poluentes.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
907

Segundo Stern et al. (1984), o ar não poluído é um conceito e seria a composição
do ar se o homem e suas atividades não estivessem na terra. O ar que
respiramos seria então definido como: “... ar poluído diluído...”, cujos principais
elementos constitutivos são o nitrogênio, o oxigênio e o vapor de água.
Os poluentes lançados na atmosfera sofrem o efeito de um processo complexo,
sujeito a vários fatores e que determina a concentração do poluente no tempo e
no espaço. Assim, a mesma emissão de uma fonte sob as mesmas condições de
lançamento pode produzir concentrações diferentes num mesmo ponto do espaço
em tempos diferentes dependendo das condições atmosféricas.
Em uma dada região, a concentração dos diferentes poluentes no ar é
determinada pelas características das fontes emissoras, pelo relevo e pelas
condições meteorológicas. Os diferentes parâmetros meteorológicos, como
velocidade e direção dos ventos, precipitação pluviométrica, temperatura e
umidade relativa do ar, etc., afetam os mecanismos de transporte que levam os
poluentes de uma fonte emissora até o receptor, sejam o homem, os animais, as
plantas, os monumentos, entre outros. As diferentes combinações destes
parâmetros meteorológicos podem agravar ou atenuar os efeitos das emissões de
poluentes sobre a qualidade do ar de uma determinada região. Por exemplo, um
cenário composto por fortes ventos, com escassez de chuvas, pode manter a
poeira em suspensão por períodos de tempo prolongados e proporcionar a
ressuspensão de material particulado em diversos pontos da região, facilitando a
ocorrência de altas concentrações desse poluente no ar.
Outro fator a ser considerado é que a concentração de poluentes varia
sazonalmente no decorrer do ano, ou seja, com as estações do ano. Durante os
meses de inverno há a tendência da concentração de poluentes (gases e
partículas) ser mais elevada que nos meses de primavera e verão.
Durante os meses de inverno ocorre o fenômeno atmosférico conhecido por
“inversão térmica”. Este se caracteriza pela sobreposição de uma camada de ar
quente a uma camada de ar frio, que, sendo mais pesada, fica aprisionada sob o
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ar quente, especialmente nas manhãs dos dias frios e ensolarados. Nesses
meses, quando está mais frio, o fenômeno ocorre próximo à superfície do solo,
impedindo a formação de correntes de convecção verticais, o que dificulta a
diluição dos poluentes no ar, fazendo com que estes fiquem estagnados próximo
ao solo, elevando a concentração dos mesmos.
A busca de um equilíbrio sem comprometimento da qualidade do ar será sempre
a melhor opção. Portanto, tal opção deve-se levar em consideração as
características regionais sob os diversos aspectos inerentes, como: clima, uso e
ocupação do solo, condições antrópicas e naturais.

5.1.8.1 Parâmetros e padrões de qualidade do ar
O nível de poluição do ar é medido pela quantificação das substâncias poluentes
presentes no mesmo.
A Resolução CONAMA N.º 003/90, em seu Art. 1.º, define poluente atmosférico
como “[...] 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 impróprio, nocivo ou ofensivo
à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à
flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades
normais da comunidade”.
A variedade de substâncias que podem estar presentes na atmosfera é muito
grande e por isso, a determinação sistemática da qualidade do ar deve ser, por
questões de ordem prática, limitada a um restrito número de poluentes, definidos
em função de sua importância e dos recursos materiais e humanos disponíveis.
De uma forma geral, a escolha recai sempre sobre um grupo de poluentes que
servem como indicadores de qualidade do ar, consagrados universalmente:
material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO),
ozônio (O3) e dióxido de nitrogênio (NO2). A razão da escolha desses parâmetros
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como indicadores de qualidade do ar está ligada a sua maior freqüência de
ocorrência e aos efeitos adversos que causam ao meio ambiente.
Os limites que possibilitam a garantia da proteção da saúde humana, bem como
dos componentes do meio ambiente, são estabelecidos por meio de critérios
científicos para cada tipo de contaminante do ar, sendo definidos como padrões
de qualidade do ar.
Através da Portaria Normativa N.º 348, de 14 de março de 1990, o IBAMA
estabeleceu os padrões nacionais de qualidade do ar e os respectivos métodos
de referência, ampliando o número de parâmetros anteriormente regulamentados
através da Portaria GM 0231, de 27 de abril de 1976.
Os padrões estabelecidos através dessa portaria foram submetidos ao CONAMA
em 28/06/90 e transformados na Resolução CONAMA N.º 003, de 28 de junho de
1990.
No Art. 2.º da Resolução CONAMA N.º 003/90, foram estabelecidos dois tipos de
padrões de qualidade do ar: o primário e o secundário. O primário é entendido
como o nível máximo tolerável de concentração de poluentes atmosféricos, que
se ultrapassado, poderá afetar a saúde da população, constituindo-se em meta de
curto e médio prazo. O secundário é entendido como nível desejado de
concentração de poluentes, com o qual se prevê o mínimo efeito adverso sobre o
bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos
materiais e ao meio ambiente em geral e se constitui em meta de longo prazo.
O rigor adotado nesses padrões, em termos de vigilância da qualidade do ar, é de
que o padrão médio anual não deve ser excedido e os padrões horários não
devem ser excedidos mais do que uma vez ao ano. A Tabela 5-80 apresenta os
padrões nacionais de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA N.º
003/90.
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Tabela 5-80: Padrões nacionais de qualidade do ar – Resolução CONAMA N.º 003/90.
Tempo de
amostragem
PTS – Partículas totais
24 horas 1
MGA 2
em suspensão
PM10
–
Partículas
24 horas 1
inaláveis
MAA 3
24 horas 1
Fumaça
MAA 3
24 horas 1
SO2 – Dióxido de enxofre
MAA 3
NO2
–
Dióxido
de
1 hora
nitrogênio
MAA 3
CO – Monóxido de
8 horas 1
carbono
1 hora 1
1 hora 1
O3 – Ozônio
1
Não deve ser excedido mais de uma vez por ano.
2
MGA – Média Geométrica Anual.
3
MAA – Média Aritmética Anual.
Poluente

Padrão primário
(μg/m3)
240
80
150
50
150
60
365
80
320
100
10.000
40.000
160

Padrão secundário
(μg/m3)
150
60
150
50
100
40
100
40
190
100
10.000
40.000
160

5.1.8.2 Caracterização da qualidade do ar na região de estudo
As diferentes regiões do planeta apresentam características próprias de qualidade
do ar, segundo a composição média de sua camada gasosa. A composição
natural do ar de uma região, também denominada “background”, caracteriza o
estado natural da mesma com relação à qualidade do ar. Isto é, ela não sofre
interferência

de

substâncias

provenientes

de

atividades

humanas

ou

antropogênicas. Sabe-se, por exemplo, que o ar das regiões à beira-mar tem altas
concentrações de cloretos devido às emissões de sais marinhos durante o salpico
das ondas. Por outro lado, o ar das regiões que têm vulcões em atividade
apresenta maior concentração de compostos de enxofre.
A habilidade da sociedade em causar distúrbios significativos ao meio ambiente é
um

fenômeno

fortemente

influenciado

pelo

crescimento

demográfico

(populacional), desenvolvimento tecnológico ou industrial, desenvolvimento
econômico, a concentração populacional e industrial e os hábitos da população, o
que leva à interferência de substâncias (poluentes) na qualidade do ar de uma
determinada região, fazendo-se necessária a adoção de medidas de controle e
monitoramento da poluição do ar (PIRES, 2005).
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Os principais objetivos do monitoramento da qualidade do ar, em uma dada
região, são:


fornecer dados para ativar as ações de controle durante os períodos de
condições meteorológicas adversas, quando os níveis de poluentes na
atmosfera estiverem representando risco à saúde pública;



avaliar a qualidade do ar à luz dos limites estabelecidos para proteger a
saúde e o bem estar das pessoas;



obter informações que possam indicar os impactos sobre a fauna, flora e o
meio ambiente em geral;



acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar devidas a
alterações nas emissões dos poluentes e, assim, auxiliar no planejamento
de ações de controle;



informar à população, órgãos públicos e sociedade em geral os níveis
presentes da contaminação do ar.

O empreendimento em questão está localizado em Barra do Sahy, município de
Aracruz, ES, em uma região com uma densidade populacional relativamente
baixa. O entorno do empreendimento é constituído de uma área portuária,
representada pelo Terminal Especializado da Barra do Riacho – Terminal da
Portocel e pela CODESA; uma área industrial, na qual se destaca a empresa
Aracruz Celulose; uma área de cobertura vegetal, representada por plantações de
eucalipto e restinga; e a Rodovia ES-10, que corta parte do município de Aracruz
e o Oceano Atlântico. Dentro da área de influência da Jurong do Brasil estão as
localidades de Coqueiral de Aracruz e Barra do Sahy e o distrito da Barra do
Riacho. As figuras a seguir (Figura 5-295, Figura 5-296, Figura 5-297, Figura 5298, Figura 5-299, Figura 5-300 e Figura 5-301) exemplificam a região do
entorno do empreendimento.
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Figura 5-295: Terminal Especializado da Barra do Riacho – Terminal da Portocel.

Figura 5-296: Área da Jurong do Brasil – a esquerda com o Oceano Atlântico, a direita
com a Rodovia ES-10, ao fundo com a localidade de Barra do Sahy e abaixo com a áreas
da CODESA e Aracruz Celulose.
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Figura 5-297: Área da Jurong do Brasil - limite com o mar (Oceano Atlântico). Ao fundo o
Terminal da Portocel.

Figura 5-298: Área da Jurong do Brasil - limite com a Rodovia ES-10.
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Figura 5-299: Localidade de Barra do Sahy.

Figura 5-300: Distrito de Barra do Riacho.
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Figura 5-301: Localidade de Coqueiral de Aracruz.
Fonte: Google Imagens.

Na região da área de influência do empreendimento existem três estações de
monitoramento da qualidade do ar pertencentes à Aracruz Celulose. Nestas são
realizadas medições de partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis
(PM10), dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NOx). As estações estão
situadas em Barra do Sahy, Coqueiral de Aracruz e Barra do Riacho. Na Figura
5-289 está representada a localização de cada uma destas estações.
A Tabela 5-81 mostra os poluentes medidos nas estações de monitoramento da
qualidade do ar da Aracruz Celulose, bem como, as suas coordenadas UTM.
Para a caracterização da qualidade do ar na região de estudo foram utilizados os
dados fornecidos pela Aracruz Celulose dos níveis de concentração dos
poluentes medidos pela rede de monitoramento da empresa, para o ano de 2008.
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Figura 5-302: Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar.
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Tabela 5-81: Poluentes medidos em cada estação da Aracruz Celulose e suas
respectivas coordenadas UTM.
Estação
Barra do Sahy
Barra do Riacho

PTS
X
X

Poluentes
PM10
SO2
X
X
X
X

NOX
X

UTM X
(m)
386432
388640

UTM Y
(m)
7801907
7807564

Coqueiral de Aracruz
X
X
X
380942
7795005
Obs: PTS – partículas totais em suspensão; PM10 – partículas inaláveis menores que 10
micrômetros; SO2 – dióxido de enxofre e NOx – óxidos de nitrogênio.
Fonte: Aracruz Celulose.

As direções predominantes dos ventos na região da estação meteorológica da
Aracruz Celulose para o ano de 2008 foram: Norte (N), Nordeste (NE), LesteNordeste (ENE), Sul (S), Sul-Sudoeste (SSW), Noroeste (NW) e Norte-Noroeste
(NNW). A Figura 5-303 representa as direções e velocidades dos ventos da
região em estudo, através do gráfico da Rosa dos Ventos – 2008.
A Figura 5-304 mostra o histograma com o número de freqüência das classes de
velocidade do vento medido na estação meteorológica da ARCEL em 2008. Pode
ser observado que 73,27% do número de freqüência de ocorrência dos dados de
velocidade de vento apresentam-se na faixa de 2,0-5,0 m/s e que o maior número
de freqüência está entre 3,0 e 3,5 m/s.
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Figura 5-303: Rosa dos Ventos para o período de 2008 – Estação Meteorológica da
Aracruz Celulose (ARCEL).
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Figura 5-304: Histograma dos dados de velocidade de vento
medidos na estação meteorológica da ARCEL em 2008.

5.1.8.2.1 Material Particulado (PTS e PM10)
As concentrações médias geométricas anuais de partículas totais em suspensão
(PTS) e as concentrações médias aritméticas anuais de partículas inaláveis
(PM10), menores que 10 micrômetros, dos valores medidos em 2008, estão
apresentadas na Tabela 5-82.
Analisando as concentrações médias anuais apresentadas na Tabela 5-82
observam-se que os níveis de PTS e PM10 não ultrapassaram os padrões
primários estabelecidos na Resolução CONAMA 003/90.
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Tabela 5-82: Concentrações médias anuais de material particulado monitorados na
região da área de influência do empreendimento, em 2008, nas estações de
monitoramento da qualidade do ar da Aracruz Celulose.
Estação

PTS 1
(µg/m3)

Coqueiral de Aracruz

14,7

Barra do Sahy

16,7

Padrão
primário
(µg/m3) 1

PM10 2
(µg/m3)

Padrão
primário
(µg/m3) 2

15,3
80,0

18,7

Barra do Riacho
19,5
(1) MGA – Média Geométrica Anual.
(2) MAA – Média Aritmética Anual.
Fontes: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA nº 03/90.

18,9

50,0

Os resultados das concentrações médias de 24 h de PTS e PM10 medidas em
2008 estão apresentados nas Figuras 4.1.8.3.1-1 a 4.1.8.3.1-6. Observam-se que
os valores das concentrações ficaram abaixo dos limites primários (240,0 µg/m3 –
PTS e 150,0 µg/m3 – PM10) estabelecidos pela legislação brasileira (CONAMA
03/90).
As medições médias de 24 horas de PTS foram realizadas com amostradores de
grandes volumes (Hi-Vol) e as médias de 24 horas de PM10 com amostradores de
pequenos volumes (MiniVol Portable Air Sample). Estes amostradores são
utilizados em redes de monitoramentos manuais.
Os resultados das concentrações médias de 24 h de PTS e PM10 medidas em
2008 estão apresentados nas figuras a seguir (Figura 5-305, Figura 5-306,
Figura 5-307, Figura 5-308, Figura 5-309 e Figura 5-310). Observam-se que os
valores das concentrações ficaram abaixo dos limites primários (240,0 µg/m3 para
PTS e 150,0 µg/m3 para PM10) estabelecidos pela legislação brasileira (CONAMA
003/90).
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Estação Barra do Sahy - PTS - 24 h - 2008
260,0

Padrão Primário 240,0 µg/m3

240,0
220,0

Concentração (μg/m3)

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08

31/08/08

01/08/08

02/07/08

02/06/08

03/05/08

03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-305: Concentrações médias de 24 h de PTS medidas na estação Barra do Sahy em 2008.
A linha de cor vermelha na horizontal representa o limite primário estabelecido na Resolução
CONAMA 03/90.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90
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Estação Coqueiral de Aracruz - PTS - 24 h - 2008
260,0

Padrão Primário 240,0 µg/m 3

240,0
220,0

Concentração (μg/m3)

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08

31/08/08

01/08/08

02/07/08

02/06/08

03/05/08

03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-306: Concentrações médias de 24 h de PTS medidas na estação Coqueiral de Aracruz em 2008. A
linha de cor vermelha na horizontal representa o limite primário estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fontes: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 03/90.
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Estação Barra do Riacho - PTS - 24 h - 2008
260,0

Padrão Primário 240,0 µg/m3

240,0
220,0

Concentração (μg/m3)

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08

31/08/08

01/08/08

02/07/08

02/06/08

03/05/08

03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-307: Concentrações médias de 24 h de PTS medidas na estação Barra do Riacho em
2008. A linha de cor vermelha na horizontal representa o limite primário estabelecido na Resolução
CONAMA 03/90.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90
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Estação Barra do Sahy - PM10 - 24 h - 2008
180,0
165,0

Padrão Primário 150,0 µg/m3

Concentração (μg/m3)

150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30,0
15,0

29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08

31/08/08

01/08/08

02/07/08

02/06/08

03/05/08

03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-308: Concentrações médias de 24 h de PM10 medidas na estação Barra do Sahy em 2008. A linha de cor
vermelha na horizontal representa o padrão primário estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90
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Estação Coqueiral de Aracruz - PM10 - 24 h - 2008
180,0
165,0

Padrão Primário 150,0 µg/m3

150,0
Concentração (μg/m3)

135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30,0
15,0
29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08

31/08/08

01/08/08

02/07/08

02/06/08

03/05/08

03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-309: Concentrações médias de 24 h de PM10 medidas na estação Coqueiral de Aracruz em 2008. A linha
de cor vermelha na horizontal representa o padrão primário estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fontes: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 03/90.
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Estação Barra do Riacho - PM10 - 24 h - 2008
180,0
165,0

Padrão Primário 150,0 µg/m3

150,0
Concentração (μg/m3)

135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30,0
15,0
29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08
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02/07/08
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03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-310: Concentrações médias de 24 h de PM10 medidas na estação Barra do Riacho em 2008. A linha
de cor vermelha na horizontal representa o padrão primário estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90
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Nas figuras a seguir, Figura 5-311 a Figura 5-313, pode-se observar que a maior
freqüência de ocorrência das concentrações médias de 24 horas de PTS medidas
está na faixa de 8,0-12,0 µg/m3 para a estação de Coqueiral de Aracruz, de 12,0 a
16,0 µg/m3 para a estação de Barra do Sahy e de 12,0 a 20,0 µg/m3 para Barra do
Riacho.

Figura 5-311: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de PTS na
estação Barra do Sahy em 2008.

Os valores de maior freqüência de ocorrência das concentrações médias de 24
horas de PM10 estão na faixa de 12,0 a 16,0 µg/m3 para a estação de Coqueiral
de Aracruz e 12,0-20,0 µg/m3 para as estações Barra do Sahy e Barra do Riacho.
Este fato pode ser observado na Figura 5-314, Figura 5-315 e Figura 5-316.
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Figura 5-312: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de PTS na
estação Barra do Riacho em 2008.

Figura 5-313: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de PTS na
estação Coqueiral de Aracruz em 2008.
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Figura 5-314: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de PM10 na
estação Coqueiral de Aracruz em 2008.

Figura 5-315: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de PM10 na
estação Barra do Sahy em 2008.
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Figura 5-316: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de PM10 na
estação Barra do Riacho em 2008.

5.1.8.2.2 Dióxido de Enxofre (SO2)
As concentrações médias aritméticas anuais de dióxido de enxofre (SO2) de 2008
encontram-se dentro do padrão primário exigido pela Resolução CONAMA
003/90. Os valores estão apresentados na Tabela 5-83.
Tabela 5-83: Concentrações médias anuais de SO2
monitorados na região da área de influência do
empreendimento, em 2008, nas estações de
monitoramento da qualidade do ar da Aracruz
Celulose.
Estação
Barra do Sahy

SO2 (µg/m3) 1
11,3

Barra do Riacho
13,1
Coqueiral de Aracruz
14,5
Padrão primário (CONAMA 003/90)
80,0
1
MGA – Média Aritmética Anual.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90
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Nesse estudo foi considerado o valor limite de detecção de 4 µg/m3 de SO2 para
os dados das concentrações médias de 24 h de SO2 medidas, representado pela
expressão “LD (limite de detecção)” na planilha de dados. Este dado foi
considerado tanto no cálculo das médias aritméticas anuais, quanto na
elaboração das figuras apresentadas neste subitem.
As medições médias de 24 horas de SO2 foram realizadas com amostrador
manual de pequeno volume (solução de H2O2) – TRIGÁS. Os resultados das
concentrações médias de 24 h de SO2 medidas em 2008 estão apresentados na
Figura 5-317, na Figura 5-318 e na Figura 5-319. Verificam-se que os níveis de
concentrações ficaram abaixo dos limites primários (365,0 µg/m3 para SO2)
estabelecidos pela legislação brasileira (CONAMA nº 003/90).

Estação Barra do Sahy - SO2 - 24 h - 2008
Padrão Primário 365,0 µg/m3

385,0
350,0

Concentração (μg/m3)

315,0
280,0
245,0
210,0
175,0
140,0
105,0
70,0
35,0

29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08

31/08/08

01/08/08

02/07/08

02/06/08

03/05/08

03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-317: Concentrações médias de 24 h de SO2 medidas na estação Barra do Sahy
em 2008. A linha de cor vermelha na horizontal representa o padrão primário
estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90
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Estação Barra do Riacho - SO2 - 24 h - 2008
385,0

Padrão Primário 365,0 µg/m3

350,0

Concentração (μg/m3)

315,0
280,0
245,0
210,0
175,0
140,0
105,0
70,0
35,0

29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08

31/08/08

01/08/08

02/07/08

02/06/08

03/05/08

03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-318: Concentrações médias de 24 h de SO2 medidas na estação Barra do
Riacho em 2008. A linha de cor vermelha na horizontal representa o padrão primário
estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90.

Como pode-se observar na Figura 5-320, Figura 5-321 e Figura 5-322, 75,41%
do número de freqüência de ocorrência das concentrações médias de 24 horas de
SO2 medidas na estação de Barra do Sahy, 65,57% na estação de Barra do
Riacho estão na faixa de 0,0 a 12,0 µg/m3 e 67,21% na estação de Coqueiral de
Aracruz.
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Estação Coqueiral de Aracruz - SO2 24 h - 2008
385,0

Padrão Primário 365,0 µg/m3

350,0

Concentração (μg/m 3)

315,0
280,0
245,0
210,0
175,0
140,0
105,0
70,0
35,0

29/12/08

28/11/08

30/10/08

30/09/08
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01/08/08
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03/04/08

04/03/08

01/02/08

04/01/08

0,0

Figura 5-319: Concentrações médias de 24 h de SO2 medidas na estação Coqueiral de
Aracruz em 2008. A linha de cor vermelha na horizontal representa o padrão primário
estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fontes: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA nº 03/90.

Figura 5-320: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de SO2 na
estação Barra do Sahy em 2008.
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Figura 5-321: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de SO2 na
estação Barra do Riacho em 2008.

Figura 5-322: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 24 horas de SO2 na
estação Coqueiral de Aracruz em 2008.
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5.1.8.2.3 Óxidos de Nitrogênio (NOx)
A medição dos óxidos de nitrogênio (NOx) na região de estudo é realizada de
forma contínua, em médias de 1 (uma) hora na estação de Barra do Sahy. É
utilizado no monitoramento o amostrador contínuo por luminescência química.
A concentração média aritmética anual dos óxidos de nitrogênio (NOx) de 2008
encontra-se dentro do padrão primário exigido pela Resolução CONAMA 003/90.
O valor está apresentado na Tabela 5-84.
Tabela 5-84: Concentração média anual dos óxidos
de nitrogênio monitorados na região da área de
influência do empreendimento, em 2008.
Estação

NOX (µg/m3) 1
6,6
100,0

Barra do Sahy
Padrão primário (CONAMA 003/90)
1
MGA – Média Aritmética Anual.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90

A média aritmética anual foi calculada utilizando 6.483 dados horários disponíveis,
o que representa 73,80 % do total de horas (8784 horas) a serem medidas em um
ano de monitoramento contínuo.
Os resultados das concentrações médias de 1 h de NOx medidas em 2008 estão
apresentados na Figura 5-323. Verificam-se que os níveis de concentrações
ficaram abaixo dos limites primários (320,0 µg/m3 para NOx) estabelecidos pela
legislação brasileira (CONAMA 003/90).
O valor de maior freqüência de ocorrência das concentrações médias de 1 hora
de NOX medidas na estação de Barra do Sahy está na faixa de 4,0-6,0 µg/m3,
conforme apresentado na Figura 5-324.
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Estação Barra do Sahy - NOX - 1 h - 2008
360,0
340,0

Padrão Primário 320,0 µg/m3

320,0
300,0
280,0

Concentração (µg/m3 )

260,0
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
26/12/08

11/12/08

26/11/08

11/11/08

27/10/08

12/10/08

27/09/08

12/09/08

28/08/08

13/08/08

29/07/08

14/07/08

29/06/08

14/06/08

30/05/08

15/05/08

30/04/08

15/04/08

31/03/08

16/03/08

01/03/08

15/02/08

31/01/08

16/01/08

01/01/08

0,0

Figura 5-323: Concentrações médias de 1 h de NOX medidas na estação Barra do Sahy
em 2008. A linha de cor vermelha na horizontal representa o padrão primário
estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.
Fonte: Aracruz Celulose e Resolução CONAMA 003/90

Figura 5-324: Freqüência de ocorrência das
concentrações médias de 1 hora de NOx na estação
Barra do Sahy em 2008.
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5.1.8.2.4 Conclusão
Os resultados apresentados levam a concluir que a qualidade do ar da região de
estudo é boa, com níveis de concentrações de PTS, PM10, SO2 e NOx abaixo dos
padrões primários estabelecidos na Resolução CONAMA 003/90.

5.1.9 Níveis de ruído
A área do empreendimento possui características que facilitam a análise dos
principais aspectos relacionados à avaliação de ruído. Pode ser considerado que
a referida área está distante de zonas habitadas, onde apenas a sua porção sul
faz divisa com a localidade de Barra do Sahy. Os principais aspectos que
caracterizam a área quanto aos níveis de ruído e de vibrações são:


Limite Norte: Área industrial da Aracruz Celulose, incluindo sua zona
portuária.



Limite Leste: Região de praia (Praia da Água Boa).



Limite Sul: Área urbana de Barra do Sahy.



Limite Oeste: Rodovia ES 010.

5.1.9.1 Metodologia
Foram realizadas duas campanhas de campo com o objetivo de diagnosticar os
níveis atuais de ruído na região limítrofe da área do empreendimento. A primeira
campanha, realizada no dia oito de agosto de 2009, teve como objetivo
caracterizar os níveis de ruído no período diurno. Enquanto a segunda campanha,
realizada em 29 de agosto de 2009, mediu os níveis de ruído no período noturno.
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1ª Campanha
Utilizando informações cartográficas da área do empreendimento, onde pôde ser
visualizada a região de entorno do futuro estaleiro, foram identificados
previamente os possíveis pontos de medição de ruído. Foram definidos 27 pontos
de monitoramento no dia da campanha, distribuídos da seguinte forma: 10 pontos
localizados na região limítrofe do empreendimento (ao longo da rodovia); 9 pontos
localizados no interior da área; 7 pontos localizados no limite sul da área do
empreendimento; e 1 ponto localizado na praia da Água Boa. As medições foram
iniciadas às 09:00 da manhã e finalizadas às 12:00 horas do dia 08/08/2009.

2ª Campanha
Foram selecionados 8 pontos localizados próximos à localidade de Barra do Sahy
para a medição de ruído no período noturno. As medições foram realizadas entre
20:00 e 20:30 do dia 29/08/2009. A Figura 5-312 apresenta o mapa de
localização dos pontos de monitoramento dos níveis de ruído da primeira e
segunda campanha de campo.
Para a realização das medições foi utilizado o medidor de Pressão Sonora Digital
marca

INSTRUTHERM,

modelo

THDL-400

(Figura

5-326),

conforme

requerimento IEC 61672-1-2002 Class 2 Sound Level Meter Type 2; ANSI S1.431997 (R2002) for Sound Level Meters Type 2.

Os instrumentos foram operados no circuito de compensação “A”, resposta lenta
(slow) para quantificar os níveis de ruído contínuo ou intermitente, com microfone
protegido provido de filtro de vento, posicionado à altura de 1,20 metros do solo,
com inclinação aproximada de 45º em relação ao piso e livre de superfícies
reverberantes.
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Figura 5-325: Mapa de localização dos pontos amostrais de ruído.
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Figura
5-326:
Medidor
INSTRUTHERM, modelo THDL400, utilizado nas medições de
níveis de ruído.

A Tabela 5-85 apresenta os níveis de critério de avaliação (NCA) para ambientes
externos, por classe de uso e ocupação do solo. Os níveis apresentados na
Tabela 5-85 são os valores máximos de ruído permitidos durante os períodos
diurno e noturno (NBR 10.151). Ressalte-se que a localidade de Barra do Sahy
está classificada, de acordo com o Plano Diretor Urbano (PDU) do município de
Aracruz, como uma Área Mista, predominantemente residencial.
Tabela 5-85: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em
dB(A) – NBR 10.151.
Tipos de áreas
Diurno
Noturno
Área de sítios e fazendas
40
35
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais
50
45
ou de escolas
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

5.1.9.2 Resultados
Os resultados das duas campanhas de campo, referente às medições diurnas e
noturnas, estão apresentados na Tabela 5-86, expressos em decibéis (dB).
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Tabela 5-86: Resultados de medição de pressão sonora.
Ponto de
Medição

Horário
Diurno

Horário
Noturno

Coordenadas
UTM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Trecho
de Praia

08:40
08:48
09:00
09:08
09:20
09:25
09:30
09:36
09:45
09:50
09:55
10:02
11:21
10:22
10:12
10:18
10:32
10:43
10:48
11:28
11:33
11:37
11:41
11:46
11:55
12:00
11:00

19:50
20:05
20:40
20:35
20:30
20:25
20:20
20:15
-

387431 – 7804488
387352 – 7804326
387310 – 7804000
387322 – 7803706
387313 – 7803477
387239 – 7803250
387102 – 7803021
386949 – 7802771
387096 – 7802692
387187 – 7802628
387399 – 7802895
387278 – 7802949
387566 – 7803135
387444 – 7803192
387634 – 7803262
387544 – 7803323
387905 – 7803641
388046 – 7803848
387854 – 7804051
387101 – 7802478
387046 – 7802315
386905 – 7802311
386790 – 7802425
386792 – 7802425
386792 – 7802490
386916 – 7802704
388164 – 7803591

Medição Diurna (dB)
Mínimo
48,8
46,6
46,0
43,6
43,9
42,5
42,4
42,0
41,6
41,9
42,1
41,5
41,2
39,8
40,5
40,7
41,3
42,1
39,9
41,8
44,9
42,4
41,8
38,9
49,7
43,9
47,7

Máximo
81,7*
89,0*
80,3*
89,6*
77,6*
77,6*
74,5*
82,6*
47,0
45,4
46,9
43,0
41,1
42,0
41,1
41,1
44,3
43,5
41,2
42,5
46,1
43,7
46,1
50,7**
63,3**
74,2*
50,2

Medição Noturna
(dB)
Mínimo Máximo
31,4
84,0
54,8
85,0
41,6
46,5
46,1
50,2
42,8
50,0
30,7
38,4
38,6
59,7
28,5
54,2
-

* Interferência do trânsito de veículos na rodovia.
** Presença de animais domésticos (cães).

Período Diurno
Observam-se que os nove pontos localizados próximos à rodovia (pontos de 01 a
08 e ponto 26) apresentaram valores máximos de nível de ruído bem superiores
àqueles pontos localizados na área interna do futuro empreendimento. Isso é
devido ao aumento do nível de ruído que ocorre quando há tráfego de veículos na
rodovia, principalmente quando ocorre a circulação de veículos pesados (Figura
5-327). Enquanto a média dos níveis máximos de ruído desses nove pontos foi de
80,8 dB, a média dos níveis máximos de ruído dos outros dezoito pontos foi de
45,5 dB, 44% menor. O maior resultado obtido foi referente ao ponto 04,
apresentado nível máximo de ruído de 89,6 dB.
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Os pontos 24 e 25 também apresentaram elevados níveis máximos de ruído.
Esses níveis de ruído foram obtidos pela presença próxima de animais
domésticos (latidos de cães).

Figura 5-327: Tráfego de veículos pesados e
leves na rodovia ES-010.

Avaliando os resultados mínimos obtidos em cada ponto monitorado, observou-se
pouca variação nos valores medidos. Mesmo apresentando pouca variação,
observando a Figura 5-302, nota-se que à medida em que os pontos de medição
se afastam da fábrica da Aracruz Celulose, os níveis de ruído declinam, o que
indica a influência da operação desta fábrica nos níveis de ruído medidos. Quanto
mais ao norte foram realizadas as medições, maiores foram os níveis de ruído
medidos, principalmente para aqueles pontos localizados à beira da rodovia, que
possuem menos barreiras naturais, quando comparados aos pontos localizados
na área interna ao empreendimento.
Além da proximidade da fábrica Aracruz Celulose, outros fatores interferiram nos
resultados mínimos de cada medição: barreiras naturais existentes (vegetação,
depressão do terreno); movimentação de galhos e folhagens; e emissão de ruído
proveniente de animais.
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Período Noturno
Observou-se que os resultados de níveis máximos de ruído apresentaram
maiores valores para os dois pontos de monitoramentos localizados às margens
da rodovia, 80,0 dB e 85,0 dB, pontos 07 e 08 respectivamente. Enquanto os
outros seis pontos, localizados no limite sul do empreendimento, apresentaram
valores máximos entre 38,4 dB e 59,7.
Avaliando os níveis mínimos de ruído de cada ponto, nota-se que o ponto 08
apresentou o maior nível de ruído (54,8 dB). Este maior resultado foi devido ao
intenso ruído emitido por animais noturnos, não percebidos nos outros pontos
monitorados. A média dos valores mínimos medidos dos oito pontos monitorados
foi de 39,3 dB.
As medições realizadas em cada ponto de monitoramento são ilustradas da
Figura 5-328 à Figura 5-354.

Figura 5-328: Ponto 01 – Localizado próximo à
rodovia ES-010.
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Figura 5-329: Ponto 02 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.

Figura 5-330: Ponto 03 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.

Figura 5-331: Ponto 04 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.
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Figura 5-332: Ponto 05 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.

Figura 5-333: Ponto 06 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.

Figura 5-334: Ponto 07 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
946

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Figura 5-335: Ponto 08 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.

Figura 5-336: Ponto 09 - Localizado dentro
da área do empreendimento.

Figura 5-337: Ponto 10 - Localizado dentro
da área do empreendimento.
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Figura 5-338: Ponto 11 - Localizado dentro
da área do empreendimento.

Figura 5-339: Ponto 12 - Localizado dentro
da área do empreendimento.

Figura 5-340: Ponto 13 - Localizado dentro
da área do empreendimento.
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Figura 5-341: Ponto 14 - Localizado dentro
da área do empreendimento.

Figura 5-342: Ponto 15 - Localizado dentro
da área do empreendimento.

Figura 5-343: Ponto 16 - Localizado dentro
da área do empreendimento.
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Figura 5-344: Ponto 17 - Localizado dentro
da área do empreendimento (área de
vegetação).

Figura 5-345: Ponto 18 - Localizado dentro
da área do empreendimento.

Figura 5-346: Ponto 19 - Localizado dentro
da área do empreendimento.
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Figura 5-347: Ponto 20 - Localizado dentro
da área do empreendimento.

Figura 5-348: Ponto 21 - Limite sul da área
do empreendimento.

Figura 5-349: Ponto 22 - Limite sul da área
do empreendimento.
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Figura 5-350: Ponto 23 - Limite sul da área
do empreendimento.

Figura 5-351: Ponto 24 - Limite sul da área
do empreendimento.

Figura 5-352: Ponto 25 - Limite sul da área
do empreendimento.
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Figura 5-353: Ponto 26 - Localizado próximo
à rodovia ES-010.

Figura 5-354: Ponto 27 – Trecho de praia.

5.1.10 Nível de dispersão de luminosidade (horizonte luminoso)
A luz é constituída por ondas e partículas (energia e matéria) possuindo a
propriedade de projetar-se em linha reta, refratar-se e refletir-se. Importa, então,
conjugar os aspectos de que quando a luz é gerada, propaga-se em linha reta,
podendo, com perdas, refletir-se, ou seja, alterar seu sentido de projeção quando
atinge algum anteparo.
A poluição luminosa é definida como a luz externa mal-direcionada que não é
aproveitada devidamente. Diversos autores têm definido a poluição luminosa
desde que começou a ser estudada. Silva (2003) define a poluição luminosa

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
953

como sendo a utilização incorreta da iluminação artificial que pode causar
incômodos pela difusão desnecessária da luz na atmosfera, afetando as
condições estéticas do meio ambiente e ameaçando a beleza do céu noturno.
De acordo com House of Commons (2003), existem três tipos principais de
poluição luminosa, que podem ser descritos como:
(1)

Brilho no céu: em inglês sky glow, que é definido como o brilho alaranjado

que pode ser visto nas cidades. É causado pelas luzes que se direcionam para
atmosfera sendo refratada e espalhada pelas partículas ou gotículas de água
(aerossóis) causados por poeira, pólen, bactérias, esporos, sal do mar, partículas
minerais em suspensão dos desertos e produtos industriais. Portanto, esse tipo
de poluição luminosa é pior em áreas mais poluídas e sempre irá ocorrer quando
a qualidade do ar for ruim. O brilho sobre as áreas urbanas não é sempre
localizado e pode ser visto a quilômetros de distância, frequentemente
espalhando-se para as áreas rurais. A cor alaranjada da claridade é devido à
iluminação das lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão que são as mais
comuns instaladas no passado. A luz é irradiada diretamente para cima a partir da
fonte de luz (luminária) e é refletida a partir de onde ela incide como rodovias,
pavimentos, construções, entre outros. Mesmo a iluminação atravessando uma
via em um nível superficial acima da linha do horizonte irá causar o brilho no céu
uma vez que a luz brilhante será refratada em partículas e gotículas na atmosfera.
A forma com que a luz artificial é enviada ao céu divide-se em:
• Refração é a forma com que a luz artificial se refrata nas partículas do ar entre a
fonte de luz e a região a ser iluminada. Tem um impacto desprezível com relação
a outras formas e depende do tamanho e da quantidade de partículas do ar entre
a fonte de luz e a região iluminada.
• Reflexão é a forma com que a luz se reflete nas superfícies iluminadas. Tem
impacto 10 (dez) vezes inferior ao impacto direto. Seu impacto é importante em
grandes instalações ou em pequenas, quando se encontra na proximidade da
linha de costa (distância inferior a 1 km). Seu impacto não pode ser eliminado
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totalmente, mas pode ser reduzido evitando excessos nos níveis de iluminação ou
reduzindo estes nos períodos sem atividades. Também é reduzida diminuindo-se
os índices de reflexão das superfícies iluminadas (cores escuras).
• Direto é a forma originada da própria fonte de luz (lâmpada). É o mais
prejudicial, principalmente se for produzido por focos ou projetores simétricos,
como iluminação de grandes áreas, portos, aeroportos, fachadas de edifícios,
entre outros, com elevada inclinação (superior a 20º), onde parte do fluxo da
lâmpada é enviado diretamente acima da linha do horizonte, desperdiçando
energia luminosa. Estes casos são especialmente graves, pois em geral utilizam
lâmpadas de grande potência, entre 400 W a 2000 W, de forma que um só
projetor pode causar impacto em uma pequena área.
Outras instalações que causam grande impacto são as decorativas ou
ornamentais, em que a luz se espalha em todas as direções e também acima da
linha do horizonte.
Este tipo de impacto pode ser eliminado com um correto direcionamento do fluxo
de luz, dirigindo-se a luz somente onde ela é necessária. Nos casos dos
monumentos e fachadas, poderiam ser desligados nos horários onde não são
utilizados.
A fórmula que é utilizada para estimar o brilho do céu é chamada “Lei de Walker”
(WALKER, 1970). Esta fórmula foi proposta por Merle Walker baseada em suas
medidas do brilho do céu para cidades da Califórnia. Esta fórmula pode ser usada
para estimar o brilho do céu em um sítio de observação astronômica, com o
telescópio em um ângulo a 45º de zenite em direção a uma fonte urbana a “d”
quilômetros de distância (IDA, 2007).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
955

A fórmula é:
I = 0.01Pd-2.5
Onde:
•

I é o aumento do nível de brilho do céu acima do céu escuro natural;

•

P é a população da cidade em habitantes;

•

d é a distância do centro da cidade em km;

•

0,01 é uma constante típica para a maioria das cidades que
apresentam uma determinada quantidade de iluminação pública.

Por exemplo, I = 0,02 significa um aumento de 2% do brilho do céu quando
comparado ao céu escuro sem a contribuição de fontes artificiais, e se I = 1,0
significa que o brilho do céu é o dobro do fundo do céu escuro natural, um
aumento de 100%. Esta equação encaixa-se melhor em cidades onde a
quantidade de lumens emitidos por pessoa fica entre 500 e 1.000. Já em grandes
cidades, onde a quantidade de lumens emitidos por a pessoa é maior que a faixa
entre 500 e 1.000, a quantidade de brilho no céu pode ser maior do que a
apontada pela fórmula.
(2)

Ofuscamento: em inglês glare, consiste na luz reluzindo para dentro dos

olhos, impedindo a pessoa de enxergar a cena iluminada apropriadamente. Por
exemplo, um carro com os faróis alto ligados irá impedir que o motorista de outro
veículo ou o pedestre enxergue corretamente. Isso ocorre, pois a luz forte causa
contração, às vezes dolorosa da musculatura da íris, reduzindo o diâmetro pupilar
(por onde a luz é direcionada para retina) dificultando a visão de áreas em volta
da luz. O efeito pode causar cegueira momentânea e trazer riscos para motoristas
que se movem rapidamente de áreas escuras para locais relativamente
brilhantes.
(3)

Luz intrusa: em inglês light trespass, é definida como a luz que brilha de

um domínio para outro onde não é necessária. A chamada luz intrusa é a luz

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
956

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

espalhada para as laterais e que invade locais adjacentes ao ponto luminoso. A
luz intrusa invade as aberturas de edificações, tais como janelas e portas,
clareando o interior das mesmas. Deve-se atentar também para a luz intrusa
direcionada de ambientes internos para áreas externas.
Na Figura 5-355 são mostradas as várias formas de como a luz se propaga e
ilustra os tipos de poluição luminosa descritos acima:

Luz direta
para cima

Luz refletida para cima

Luz em
excesso
Ofuscamento
direto
Luz útil

Luz
intrusa

Área a ser iluminada
Figura 5-355: Tipos de poluição luminosa.
Fonte: House of Commons (2003).

Em relação aos prejuízos causados pela dispersão de luminosidade, devem-se
salientar as interferências registradas tanto para fauna quanto na saúde humana.
A iluminação artificial nas ruas, avenidas, estradas, casa e bares próximos às
praias de desova, ou até mesmo nas próprias praias, é uma das atuais ameaças
às tartarugas marinhas. É geralmente durante a noite, com a temperatura da areia
mais baixa, que as fêmeas sobem à praia para desovar. E é também quando os
filhotes entram em maior atividade e saem dos ninhos. As fêmeas evitam sair do
mar para desovar nestas praias iluminadas, pois a iluminação artificial interfere na
orientação para o retorno ao mar. Para os filhotes, recém saídos do ninho, a
ameaça é ainda maior: eles se desorientam e seguem as luzes artificiais, mais
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fortes que a luz natural refletida no mar, e não conseguem alcançar o mar.
Ofuscados, atravessam as estradas com o risco de serem atropelados ou se
perderem e podem ficar girando por horas em torno dos postes, até que sejam
predados

ou

morram

com

os

raios

intensos

do

Sol

ao

amanhecer

(WIHTERINGTON, 1999).
Em sinergia com o diagnóstico ambiental para registro das fontes geradoras de
iluminação artificial, deve-se considerar a ocupação irregular do litoral,
principalmente por empreendimentos imobiliários suburbanos, aliado ao trânsito
de veículos e presença humana no que tange à degradação dos ecossistemas
litorâneos (SANCHES et al., 1999).
Em alguns trechos do litoral brasileiro, qualquer fonte de iluminação que ocasione
intensidade luminosa superior a Zero Lux, em uma faixa de praia da maré mais
baixa até 50 m acima da linha da maré mais alta do ano, nas regiões de desova,
está proibida pela Portaria do IBAMA Nº 11, de 1995, incluindo: as praias desde
Farol de São Tomé, no Rio de Janeiro, até o Estado do Espírito Santo; norte do
Espírito Santo; sul da Bahia; praias do Farol de Itapuan, em Salvador, até Ponta
dos Mangues, no Estado de Sergipe; de Pirambu (Sergipe) até Penedo, no
Estado de Alagoas; praias de Fernando de Noronha e a Praia da Pipa, no Rio
Grande do Norte.

5.1.10.1

Materiais e métodos

Este diagnóstico da situação atual da dispersão de luminosidade na região do
empreendimento foi desenvolvido com base nas legislações vigentes; critérios e
definição da área de influência (capítulo 3); consulta a material bibliográfico
(capítulo 11); entrevistas com especialistas; análise espacial do uso e ocupação
do solo (zoneamento); e levantamentos de campo.
O zoneamento foi definido com base na experiência obtida por CIE (2003) e
COELHO (2005), estabelecendo-se diretrizes para avaliação dos impactos
ambientais produzidos por sistemas de iluminação externa e fornecer parâmetros
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luminotécnicos relevantes do projeto. Pesquisadores da Comissão Internacional
de Iluminação – CIE propuseram a criação das chamadas zonas de controle
ambiental (environmental zones) para mitigação de efeitos negativos da poluição
luminosa sobre a fauna e flora. COELHO (2005), por sua vez, compartimentalizou
o litoral de um município capixaba para avaliação dos potenciais conflitos da
ocupação costeira e a relação com desovas de tartarugas marinhas. Todavia,
para este trabalho, as zonas foram definidas a partir da análise do uso e
ocupação do solo, indicando os principais tipos contidos na área de influência
direta do empreendimento. O Tabela 5-87 apresenta, em linhas gerais, as
características das zonas de controle ambiental sob o aspecto da iluminação.
Os critérios considerados são baseados em Eletrobrás (2002), apresentados a
seguir:


Características do ambiente, observando principalmente as refletâncias e a
contribuição da luz natural;



Componentes do sistema e da instalação elétrica, verificando as
características das lâmpadas, luminárias e reatores;



Forma e horário de funcionamento do ambiente analisado;



Nível de iluminamento nos planos de ambiente.

O levantamento de campo foi realizado a partir da delimitação das zonas de
controle ambiental, elaborando-se mapa temático (PIMENTA e CARVALHO,
2004). A área de influência direta foi percorrida no período diurno e noturno,
avaliando-se a disposição de luminárias e projetores cujas parcelas de fluxo
caracterizem a chamada luz em excesso (ou indesejada), registrando-se
fotograficamente os sistemas de iluminação disponíveis. Com base nessas
informações, a área de influência direta, tanto na fase de instalação, quanto na
fase de operação, foi caracterizada: identificando os principais sistemas de
iluminação artificial que a compõem à luz das diretrizes municipais, estaduais e
federais sobre este tema, bem como bibliografia disponível. Dentre a legislação
aplicável, destacam-se:
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Portaria IBAMA Nº 11, de 30 de janeiro de 1995: regulamenta a emissão de
iluminação artificial em trechos específicos do litoral brasileiro.



Lei N° 5.816, de 22 de dezembro de 1998: Institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro do Espírito Santo.



Lei N° 7.661, de 16 de maio de 1988: Institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências

Tabela 5-87: Zonas de controle ambiental sob o aspecto da iluminação.

Zona

Urbana

Características
do ambiente
Níveis elevados de
iluminação

Exemplos

Critérios

Áreas urbanas
centrais e áreas
comerciais

Áreas de médio a alto adensamento
de construções, apresentando
paisagens altamente antropizadas,
infraestrutura com vias pavimentadas
com passadcouros, sinalização e rede
de drenagem pluvial.

Periurbana

Níveis médios de
iluminação

Áreas
periurbanas do
tipo residencial

Áreas de baixo ou médio
adensamento de construções e
população, com indícios de ocupação
recente ou em processo de ocupação
atual, incluindo ainda os balneários.
São áreas com paisagens
parcialmente antropizadas, cujas vias
de acesso diretas e indiretas não são
pavimentadas.

Rural

Baixos níveis de
iluminação

Áreas rurais do
tipo residencial

Áreas de baixíssima ocupação,
contendo paisagens rurais e com baixo
potencial de poluição sanitária e
estética.

Industrial

Níveis controlados
de iluminação

Áreas do tipo
industrial

Áreas ocupadas por plantas
industriais, porto organizado, de uso
restrito e particular.

Reservas
naturais e áreas
protegidas
Fonte: Adaptado de CIE (2003) e COELHO (2005).
Natural

5.1.10.2

Intrinsicamente
escuro

Unidades de Conservação e Reservas
Indígenas.

Resultados e discussão

Em relação ao zoneamento da área de influência direta do empreendimento, a
Figura 5-356 apresenta as zonas de controle ambiental sob o aspecto da
iluminação.
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A zona rural representa 82,2 % da área de influência direta no ambiente terrestre,
caracterizando baixos níveis de iluminação, sendo esta zona a ser ocupada pelo
empreendimento. A zona industrial, por sua vez, representa 12 % da AID,
posicionada a nordeste do empreendimento. Destaca-se que o empreendimento
não representa foco de iluminação direta para a praia de desova de tartarugas
marinhas, sendo a zona industrial posicionada na primeira e segunda zona de
impacto a partir da praia. A zona urbana e periurbana representam 3,8 % (0,9 e
2,9 % respectivamente), contribuindo consideravelmente para o incidência de
iluminação artificial na AID. A Tabela 5-88 apresenta a área e a taxa de ocupação
das zonas de iluminamento consideradas na avaliação espacial deste diagnóstico
ambiental, sendo a área do empreendimento considerada 85 ha, 2 % da AID.
Tabela 5-88: Zonas de iluminamento na área de influência
direta do empreendimento.
Zona
Empreendimento
Urbana
Periurbana
Rural
Industrial
Total

Área
85,0
37,3
125,2
3.506
506,8
4.260,3

%
2
0,9
2,9
82,2
12
100
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Figura 5-356: Zonas de iluminamento delimitadas na área de influência direta do
empreendimento Jurong do Brasil. Detalhe: posicionamento geográfico à nordeste da
área de desova de tartarugas marinhas, praia de Comboios.
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5.1.10.2.1 Características dos sistemas de iluminação artificial
A zona urbana apresenta sistemas de iluminação compostos por luminárias de
quatro tipos, basicamente, que estão ilustrados a seguir:


A luminária aberta estampada (Figura 5-357), abriga lâmpadas VM de 80 e
125W, VS de 50 e 70W e incandescentes de 100 a 200W. Foi observada
instalada principalmente em estradas e vias de acessos em áreas rurais
(Figura 5-358).

Figura 5-357: Luminária aberta estampada.

Figura 5-358: Sistema de iluminação formado por luminária do tipo aberta estampada,
com detalhe da luminária.



A luminária estampada fechada possui refrator prismático (de vidro borosilicato e recebe lâmpadas VM e VS de 250 a 400W. É empregada em vias
de áreas periurbanas, conforme Figura 5-359 e Figura 5-360.
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Figura 5-359: Luminária fechada com refrator prismático.

Figura 5-360: Sistema de iluminação formado por luminária fechada com refrator
prismático, com detalhe da luminária.



A luminária fechada tipo pétala (Figura 5-361), com lente plana de vidro
temperado, é usada em menor escala, principalmente por ser de custo
mais elevado. Abriga lâmpadas VM ou VS com potências a partir de 250W.
A VS pode ser ovóide ou tubular e a luminária pode conter de 1, 2, 3 e 4
lâmpadas. É instalada em zonas urbanas de maior porte e em locais onde
se necessite posicionar os dispositivos de iluminação em alturas
superiores, mantendo um nível de iluminamento adequado (Figura 5-362).
Também foi observada este tipo de luminária utilizada por refletores de alta
potência, instalados em áreas esportivas situadas na berma da praia,
conforme mostra a Figura 5-363.
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Figura 5-361: Luminária tipo pétala com refrator plano

Figura 5-362: Sistema de iluminação formado por luminária tipo pétala com refrator
prismático, com detalhe da luminária.

Figura 5-363: Sistema de iluminação formado por luminária tipo pétala com refrator
prismático, com detalhe da luminária de alta potência.

Um importante aspecto, que deve ser abordado neste diagnóstico ambiental para
luminosidade, é a inclinação vertical (da ordem de 15 a 25 graus), conferida às
luminárias registradas nas zonas urbanas, periurbanas e rurais, por meio dos
diversos tipos de braços utilizados. Entende-se que não há razões plausíveis para
a aplicação deste ângulo vertical às luminárias, pois, como pode-se perceber pelo
diagrama da Figura 5-364 (em escala), o cone de luz lançado por uma luminária
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bem projetada, tendo seu eixo horizontal paralelo à pista de rolamento, abrange,
com eficácia, toda a área do logradouro público a ser iluminada.

Figura 5-364: Projeção do cone de luz, em vista transversal do logradouro.

Vale ressaltar que, com a inclinação (Figura 5-365) e a altura do foco luminoso
atualmente usado, o cone luminoso atinge facilmente as cumeeiras das
edificações térreas, situadas do lado oposto à posteação. Em alguns casos,
chegam a iluminar as copas de árvores de grande porte, como coqueiros.
Definitivamente, este não é o papel da iluminação pública, que tem como função
iluminar eficientemente as áreas abrangidas pelos logradouros públicos. Concluise, portanto, que tal ângulo vertical se integra ao rol dos fatores que contribuem
para o desperdício de energia e incidência de iluminação artificial nos ambientes
praiais.
Quanto ao tipo de lâmpadas utilizadas nas zonas urbanas, periurbanas e rurais,
registraram-se: lâmpadas incandescentes comuns e fluorescentes, principalmente
nas residências e nos estabelecimentos de comércio; lâmpadas a vapor de
mercúrio de alta pressão e lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão, instaladas
principalmente nas vias de acesso; e lâmpadas e de multi vapor metálico,
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instaladas em áreas de prática esportiva noturna. A Figura 5-367 até Figura 5376 apresentam cenários da iluminação artificial da AID.

Figura 5-365: Luminária instalada em
braço com inclinação vertical elevada.

Figura 5-366: Luminária instalada em braço com
inclinação vertical nula.

Figura 5-367: Sistema de iluminação do trevo de Santa Cruz, composto por luminárias
fechadas com refrator prismático e lâmpada a vapor de sódio de alta pressão.
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Figura 5-368: Sistema de iluminação da rodovia ES 010, em trecho situado sobre o
berma da praia da Santa Cruz.

Figura 5-369: Sistema de iluminação da Praia do Sauê, zona periurbana, composto por
luminária fechada com refrator prismático e lâmpada de vapor de sódio de alta pressão.

Figura 5-370: Sistema de iluminação de Mar Azul, zona periurbana, composto por
luminária fechada com refrator prismático e lâmpada de vapor de sódio de alta pressão.
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Figura 5-371: Sistema de iluminação de Mar Azul, no trecho litorâneo, numa área de
prática esportiva, formado por luminária tipo pétala e refeltor de alta potência, com
lâmpada multi vapor metálica.

Figura 5-372: Sistema de iluminação de Barra do Sahy, em área recentemente ocupada,
composto por luminária fechada com refrator prismático e lâmpada de vapor de sódio de
alta pressão.

Figura 5-373: Sistema de iluminação de Barra do Sahy, em zona periurbana mais densa,
composto por luminária fechada com refrator prismático e lâmpada de vapor de sódio de
alta pressão.
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Figura 5-374: Sistema de iluminação de Mar Azul, em zona periurbana menos densa,
composto por luminária fechada com refrator prismático e lâmpada de vapor de sódio de
alta pressão.

Figura 5-375: Sistema de iluminação da estrada ES010, em Barra do Sahy, em zona
urbana, composto por luminária aberta estampada e lâmpada de vapor de sódio de alta
pressão.

Figura 5-376: Sistema de iluminação das edificações situadas na porção litorânea da
zona urbana de Barra do Sahy, composto por lâmpadas incandescente comum e
fluorescente.
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Figura 5-377: Sistema de iluminação da Barra do Sahy, zona urbana, composto por
luminária tipo pétala com refrator prismático e lâmpada de vapor de mercúrio de alta
pressão.
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Em áreas periurbanas, ou mesmo rurais na porção litorânea da área de estudo,
observou-se que a ocorrência de vegetação de restinga atenua, ou mesmo
elimina a incidência de iluminação artificial na faixa de praia, formando uma
espécie de barreira natural para a visualização de focos de luz da área dos
sistemas de iluminamento. A Figura 5-378 apresenta visão geral da praia e a
barreira formada pela faixa de vegetação litorânea, em trecho de Mar Azul.

Figura 5-378: Trecho litorâneo de Mar Azul, composto por vegetação na linha costeira,
formando barreira natural para iluminação artificial.
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Entretanto, focos de iluminação artificial posicionados em alturas acima do ângulo
da zona de influência da vegetação, ou sem devido anteparo da projeção
luminosa, ocasionam incidência de cone luminoso na faixa de praia (Figura 5379). Estes dados indicam que a preservação da faixa de vegetação junto à orla,
com três a quatro metros de altura, se constitui numa barreira natural e eficaz
para a não percepção dos focos de luz a partir da praia.

Figura 5-379: Trecho litorâneo de Mar Azul, composto por vegetação na linha costeira,
formando barreira natural para iluminação artificial, porém com foco luminoso posicionado
acima da zona de influência da vegetação.

Na zona industrial, por sua vez, foram registradas luminárias do tipo fechada com
refrator prismático, instaladas em braço com inclinação vertical elevada (Figura 5365). Na zona industrial ocupada por área de atividades noturnas, como é o caso
do canteiro de obras instalado no porto organizado de Barra do Riacho, a
iluminação é realizada por meio de refletores de alta potência, com lâmpadas
multi vapor metálico, conforme Figura 5-380. O tipo de luminária e refletor é
detalhado na Figura 5-381.
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Refletor de alta
potência
Luminária tipo pétala

Figura 5-380: Sistema de iluminação artificial em uso na zona industrial, composto por
luminárias do tipo pétala com refrator prismático, instalado em braço com inclinação
vertical elevada, embora o ângulo de inclinação seja nulo, e refletores de alta potência,
com plano de iluminamento em áreas de atividades industriais noturnas.

Figura 5-381: Detalhe da luminária do tipo pétala e do refletor de alta potência
utilizados na área industrial do canteiro de obras instalado no porto organizado de
Barra do Riacho, a nordeste do Estaleiro Jurong Aracruz.

Ressalta-se que o sistema de iluminação possui o facho luminoso instalado no
sentido da praia para o interior, como mostra a Figura 5-382.
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Figura 5-382: Sistema de iluminamento da área industrial do canteiro de obras instalado
no porto organizado de Barra do Riacho, cujos fachos luminosos são dispostos no
sentido praia (no plano de fundo) para o interior (no plano atrás da lente fotográfica).

5.1.10.3

Considerações finais

Em relação à iluminação artificial, este diagnóstico aponta a atual situação
ocupacional da região do Porto de Barra do Riacho já produz um impacto
luminoso significativo decorrente das instalações do porto organizado de Barra do
Riacho e da iluminação residencial e pública das localidades de Barra do Sahy,
Mar Azul e Sauê.
A área de instalação do Estaleiro Jurong Aracruz não está localizada em área de
controle de incidência de iluminação de zero lux.
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MEIO BIÓTICO

5.2.1 Ecossistemas terrestres

5.2.1.1 Flora
A Mata Atlântica é composta por vários ecossistemas associados (RIZZINI, 1997),
onde cada qual apresenta feições vegetacionais que vão desde formações
herbáceas até áreas florestais. Estando entre as florestas tropicais mais
ameaçadas do planeta, a Mata Atlântica atualmente se encontra dramaticamente
ameaçada por um histórico de destruição que é mais antigo que o da Amazônia
(AYRES et al., 2005).
O termo “Mata Atlântica” engloba, no Brasil, um mosaico de comunidades de
vegetação que se desenvolvem ao longo da cadeia montanhosa e de terras
baixas que ladeiam o Oceano Atlântico, desde o Rio Grande do Sul até o Rio
Grande do Norte. Sua área principal situa-se nos limites das serras do Mar e da
Mantiqueira, na região sudeste (SIQUEIRA-FILHO; LEME, 2006). Legalmente,
segundo o Decreto Federal nº 750/93, a Mata Atlântica é composta por formações
florestais bem distintas, incluindo a Floresta Ombrófila do Litoral, a floresta
decídua do planalto, a floresta com araucária dos estados sulinos, manguezais,
restingas e campos de altitude (TONHASCA JUNIOR, 2005).
Segundo Scarano (2002), estes diferentes ecossistemas ou comunidade vegetais
que compõem a Mata Atlântica estão sob efeito de uma vasta gama de condições
ambientais, tais como: altas e baixas (incluído congelamento) temperaturas,
inundações, secas, ações do vento, elevadas salinidades, entre outros. Estes
fatores ambientais são, então, responsáveis por criar a elevada diversidade de
ecossistemas e fitofisionomias que compõe a Mata Atlântica sensu lato, onde
cada qual ocorre em uma faixa estreita de condições consideradas ótimas para
seu estabelecimento.
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No Espírito Santo, a Mata Atlântica ocupa três províncias geomorfológicas bem
distintas: a região serrana, os tabuleiros terciários e as planícies quaternárias
(SIMONELLI, 2007), sendo as duas últimas encontradas na área de estudo.
Sobre os tabuleiros terciários erguem-se as denominadas Florestas de Tabuleiro,
que apresentam fitofisionomias diferenciadas, principalmente quanto à pedologia,
influência do lençol freático, composição florística e estrutural (PEIXOTO;
SIMONELLI, 2007). Segundo Simonelli (2007), os maiores remanescentes das
Florestas de Tabuleiro estão no norte do Espírito Santo, sendo quase inexistentes
para as outras regiões do Estado devido ao desmatamento. Sobre as planícies
quaternárias, na área de estudo, encontram-se as Restingas definidas como
sendo o conjunto da vegetação litorânea sobre depósitos arenosos marinhos
depositados tanto no Pleistoceno como no Holoceno, estando também,
associados em alguns pontos da costa a sedimentos fluvio-marinhos. No Espírito
Santo a Restinga tem sua ocorrência por quase toda extensão da costa, sendo
interrompida em alguns trechos pela foz de rios (PEREIRA, 2007).
Apesar da sua importância, a Mata Atlântica encontra-se hoje, no Brasil, segundo
a Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2009), reduzida a aproximadamente 8%
da sua cobertura original. No Espírito Santo, restam apenas 11,03% e no
município de Aracruz, 8% distribuídos em florestas (7.405 ha), restingas (2.515
ha) e manguezais (1.283 ha). Neste sentido, aliar o desenvolvimento econômico à
preservação do que ainda resta da Mata Atlântica é um dos grandes desafios
para o Espírito Santo.

5.2.1.1.1 Metodologia
Para a caracterização fitofisionômica foram realizados levantamentos de campo
onde foram seguidas as recomendações de Oliveira-Filho e Fluminhan-Filho
(1999), sendo considerados os critérios fisionômicos da vegetação em si
(densidade, altura, estratificação, área basal), florísticos (espécies típicas e
riqueza) e ecológicos (influência do lençol freático).
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As terminologias adotadas para as fitofisionomias encontradas estão em
conformidade com o proposto em classificações nacionais (IBGE, 1987; VELOSO
et al., 1991; RIZZINI, 1997) e outras classificações regionais, como Ruschi (1950)
e Azevedo (1962), Restinga (PEREIRA, 2003) e Florestas de Tabuleiro
(SIMONELLI, 2007).
A classificação dos estágios sucessionais encontrados nas matas ciliares e
entorno do Manguezal estão em conformidade com as recomendações da Lei N°
5.361, de Política Florestal do Estado do Espírito Santo, onde foram seguidas as
definições e terminologias para reconhecimento destas unidades em campo,
sendo as seguintes denominações listadas no Artigo 5º, onde:
a) Estágio inicial de regeneração: fisionomia herbáceo/arbustiva de porte
baixo, com cobertura vegetal, variando de fechada a aberta; espécies
lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude; epífitas, se
existentes, são representadas principalmente por liquens, briófitas e
pteriodófitas, com baixa diversidade; trepadeiras, se presentes, são
geralmente herbáceas; serapilheira, quando existente, forma uma camada
fina, pouco decomposta, contínua ou não; diversidade biológica variável
com poucas espécies arbóreas ou arborescentes, podendo apresentar
planuras de espécies características de outros estágios; espécies pioneiras
abundantes; ausência de sub-bosque; a sua área basal, considerando os
indivíduos com DAP maior ou igual a 10 cm, pode variar de 02 a menor
que 10 m2/ha.
b) Estágio médio de regeneração: fisionomia arbórea e/ou arbustiva,
predominando sobre a herbácea, podendo constituir estratos diferenciados;
cobertura arbórea variando de aberta a fechada, com a ocorrência eventual
de indivíduos emergentes; distribuição diamétrica apresentando amplitude
moderada, com predomínio de pequenos diâmetros; epífitas aparecendo
com maior número de indivíduos e espécies em relação ao estágio inicial,
sendo mais abundantes na floresta ombrófila; trepadeiras, quando
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presentes, são predominantemente lenhosas; serapilheira presente,
variando de espessura, de acordo com as estações em relação ao ano e a
localização; diversidade biológica (significativa); sub-bosque presente; sua
área basal, considerando os indivíduos com DAP maior ou igual a 10 cm,
poderá variar de 10 a menor que 18 m2/ha.
c) Estágio avançado de regeneração: fisionomia arbórea dominante sobre as
demais, formado um dossel fechado e relativamente uniforme no porte,
podendo apresentar árvores emergentes; espécies emergentes, ocorrendo
com diferentes graus de intensidades; copas superiores, horizontalmente
amplas; distribuição diamétrica de grande amplitude; epífitas presentes em
grande número de espécies e com grande abundância, principalmente na
floresta ombrófila; trepadeiras, geralmente lenhosas, sendo abundantes e
ricas em espécies na floresta estacional; serapilheira abundante;
diversidade biológica muito grande devido à complexidade estrutural;
estratos herbáceos, arbustivo e um notadamente arbóreo; florestas neste
estágio podem apresentar fisionomia semelhante à vegetação primária;
sub-bosque normalmente menos expressivos do que estágio médio;
dependendo da formação florestal, pode haver espécies dominantes; a sua
área basal, considerando os indivíduos com DAP maior ou igual a 10 cm,
poderá variar de 18 a 30 m2/ha.
d) Macega: É a forma de vegetação alterada, com predominância de
indivíduos do porte herbáceo, podendo haver a presença de alguns do
arbustivo e raramente, um ou outro do arbóreo. A sua área basal,
considerando os indivíduos com DAP menor que 10 cm, é menor que 2
m2/ha.
Para o levantamento fitossociológico foi utilizado o método de parcelas
(MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974), sendo estabelecidas 15 parcelas
de 10 x 10 metros em cada fisionomia florestal onde foram incluídas plantas com
diâmetro (DAP) ≥ 3 cm a 1,30 m do solo. As parcelas foram dispostas em grupos
de 5 parcelas em cada ponto de amostragem por fisionomias florestal. Os
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parâmetros fitossociológicos analisados foram Freqüência Absoluta (FA),
Freqüência Relativa (FR), Densidade Absoluta (DA), Densidade Relativa (DR),
Dominância Absoluta (DA), Dominância Relativa (DR), Valor de Cobertura (VC) e
Valor de Importância (VI), segundo Brower & Zar (1984).
Para a caracterização desta formação Arbustiva Fechada Não Inundável foi usado
o método de Intercepto de linha (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974),
sendo incluídas todas as plantas interceptadas, independente de sua forma
biológica. As linhas de intercepto foram dispostas perpendicularmente ao mar a
cada 20 metros, totalizando cinco linhas que possuíam 15 metros de
comprimento, sendo os parâmetros estruturais medidos a cada metro. Da mesma
forma que as fisionomias florestais a amostragem foi feita em três pontos
amostrais, sendo que cada ponto eram lançadas 5 linhas. Os parâmetros
fitossociológicos analisados foram Freqüência Absoluta (FA), Freqüência Relativa
(FR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), e Valor de
Importância (VI), sendo estes em seus valores lineares (BROWER & ZAR, 1984).
A classificação das espécies em grupos ecológicos seguiu os critérios adotados
por Gandolfi et al. (1995), onde as espécies pioneiras se desenvolvem em
condições dependentes de maior luminosidade, não ocorrendo, em geral, no subbosque, as secundárias iniciais se desenvolvem em algumas condições de
sombreamento, e as secundárias tardias se desenvolvem exclusivamente em
sub-bosque permanentemente sombreado.
Para o levantamento florístico foram feitas observações e coletas, percorrendo-se
estradas, trilhas e rios em todas as fitofisionomias existentes na área de estudo.
Soma-se a isto, todo o material oriundo dos levantamentos fitossociológicos. Em
todos estes casos, as espécies que se apresentaram em estágio de floração e/ou
frutificação, durante o período de estudo, foram coletadas, exceto as ameaçadas
de extinção, que não foram coletadas.
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Após coletado, o material botânico foi levado ao laboratório de taxonomia das
Faculdades Integradas São Pedro (FAESA) e processado de acordo com Mori et
al. (1989).
Após o processamento, o material foi então identificado por meio de bibliografia
especializada e comparações com materiais do herbário VIES (da Universidade
Federal do Espírito Santo - UFES). Também foi consultado (on-line) o acervo do
herbário da Reserva Natural da Vale (CVRD). O material botânico oriundo da
pesquisa deverá ser incorporado à coleção do herbário VIES.
Após a identificação do material foi confeccionada uma listagem de espécies
(contendo família botânica; espécie; nome vulgar regional; hábito; fisionomias em
que a espécie foi encontrada) e número de coleta. Essa listagem foi organizada
em ordem alfabética de famílias, gêneros e espécies. As espécies foram
classificadas em suas respectivas famílias de acordo com Agiosperm Phylogeny
Group II (APG II, 2003).
As espécies ameaçadas de extinção foram citadas conforme a “Lista Oficial de
Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção” (Instrução Normativa nº 06,
de 23 de setembro de 2008) e de acordo com Simonelli e Fraga (2007) e o
Decreto nº 1499-R, que homologa a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no
Espírito Santo.
Espécies-chave, bioindicadoras, endêmicas, raras, de importância econômica e
invasoras foram citadas conforme literatura consultada e banco de dados
pertencentes aos autores. Para a seleção das espécies com potencial para
recuperação de áreas degradadas foi consultada a lista elaborada (embora ainda
não oficializada) para os diferentes ecossistemas, durante oficina recentemente
realizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Espírito Santo - IEMA, que cita as espécies nativas que preferencialmente devem
ser usadas para a recuperação de áreas degradadas no Espírito Santo.
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Para a construção do mapa de vegetação (Figura 5-) e mapa de sensibilidade
ambiental (ANEXO XXXIX) levou-se em consideração critérios legais (Áreas de
Preservação Permanente - APP); fisionômicos (estágios sucessionais de
regeneração da Mata Atlântica e fitofisionomias naturais da Restinga); florísticos
(presença de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção) e estruturais
(diversidade, parâmetros fitossociológicos). Quanto às APPs, cabe ressaltar que
foram consideradas as Restingas, Brejos e Lagos, com base nas resoluções
CONAMA 302 e 303, que citam:
– Para Restinga: CONAMA 303 - Art. 3º: Constitui Área de Preservação
Permanente a área situada:
IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima;
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação
com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;
– Para Brejos: CONAMA 303 - Art. 3º Constitui Área de Preservação
Permanente a área situada:
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura
mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e
encharcado;
– Para os Lagos: CONAMA 302 - Art 3º: Constitui Área de Preservação
Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal, no entorno
dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de:
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em
abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares
de superfície e localizados em área rural.
A Tabela 5-89 apresenta o quantativo de cada tipo de uso e ocupação do solo.
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Figura 5-383: Mapa de uso e ocupação do solo (vegetação).
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Tabela 5-89: Quantitativo do uso e ocupação do solo.

5.2.1.1.2 Enquadramento fitogeográfico
As Planícies Costeiras do Espírito Santo são consideradas uma das mais
expressivas, já que neste Estado estas áreas se adentram ao continente em
grandes extensões. Nestas planícies são mencionados três ecossistemas
naturais, estando estabelecidos sobre diferentes áreas geomorfológicas (Figura
5-384), sendo as Restingas sobre os terrenos do Quanternário Holocênico e
Pleitocênico; os Manguezais, que também se localizam sobre os terrenos do
Quaternário, mas apenas ocupam as faixas sobre o Holoceno; e os Tabuleiros,
que compreendem as áreas sobre os terrenos do Terciário, com solos do grupo
Barreiras. Como parte dos ecossistemas que compõe o Espírito Santo também
existe a Mata Atlântica de Encosta que ocupa os terrenos Pré-cambriânicos sobre
as elevações da Serra do Mar e da Mantiqueira. Entretanto, os ecossistemas
existentes na região serrana e Manguezal não estão representados na presente
área de estudo.
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Figura 5-384: Mapa geológico do Espírito Santo.
Fonte: Instituto Estadual de Meio Ambiente - IEMA,
http://www.iema.es.gov.br.

Tabuleiros
Os Tabuleiros terciários são coincidentes com os sedimentos cenozóicos do
Grupo Barreiras, constituídos de areias e argilas variegadas com eventuais linhas
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de pedra, dispostos em camadas com espessura variada de conformidade com as
ondulações do substrato rochoso, que ocasionalmente aflora nas formas do
modelado (SIMONELLI, 2007), sendo que, no Espírito Santo, as áreas mais
expressivas cobertas por Florestas de Tabuleiros estão ao norte do rio Doce
(PEIXOTO; SIMONELLI, 2007).
Essa unidade está posicionada no sentido norte-sul, com largura variável entre 20
e 120 km e altitudes em torno de 10 a pouco mais de 100 m, abrangendo área de
20.994 km2, integrante principalmente dos estados da Bahia e do Espírito Santo
(IBGE, 1987).
Velloso et al. (1991) classificam estas áreas de Tabuleiro como Florestas
Ombrófilas Densas de Terras Baixas. Já Ruschi (1950) atribuiu à formação
vegetal o nome de “Floresta dos Tabuleiros Terciários”, exaltando ser a formação
florestal de maior importância no Espírito Santo, em face aos majestosos
representantes do reino vegetal existentes no local, que se rivalizam com os da
Amazônia, chegando mesmo alguns a ultrapassá-los em espessura. Essa mesma
denominação é também adotada por Rizzini (1979; 1997), que a inclui na
província atlântica, subprovíncia austro-oriental.
O projeto IBGE (1987) classifica a área como “Floresta Ombrófila Densa de
Terras Baixas”, destacando que a sua composição florística revela uma
semelhança muito grande com as florestas que ocorrem na Amazônia. Essa
característica ombrófila também é evidenciada por Andrade-Lima (1966), que a
inclui na floresta Ombrófila Hileiana.
Outros autores tendem a evidenciar o caráter estacional, como Azevedo (1962),
que atribuiu ao local a classificação de “Comunidade Arbórea Mesófila dos
Tabuleiros” e Jesus (1988), que acredita tratar-se de uma “Floresta Estacional
Semidecidual”, com um período de deciduidade geralmente muito curto.
A importância dessa vegetação em termos de conservação fez com que Peixoto &
Silva (1997), incluíssem as Florestas de Tabuleiro do norte do Espírito Santo
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entre os 14 centros de elevada diversidade vegetal do Brasil. Na realidade, a
região denominada por Floresta de Tabuleiro não é ocupada somente por
formações florestais, sendo sim, formada por um mosaico de formações vegetais,
onde Peixoto e Simonelli (2007) mencionam que podem ser encontradas quatro
formações vegetais naturais dos Tabuleiros do Espírito Santo, denominadas de
Floresta Alta, Floresta de Muçununga, Áreas inundadas e inundáveis e Campos
Nativos.
Apesar de toda a importância dessas áreas, devido à facilidade de acesso pelas
próprias condições do relevo, a vegetação nativa tem sido, ao longo dos anos,
exaustivamente explorada para fins madeireiros e implantação de projetos
agropastoris (SIMONELLI, 1998; SIMONELLI et al., 2008). Fato esse que levou a
região a uma intensa fragmentação, confinando a outrora extensa floresta a
manchas esparsas, distribuídas em paisagens fortemente antropizadas (GARAY
& RIZZINI, 2003).
Como conseqüência disso, entre os quais têm destaque a exploração madeireira
e a expansão da fronteira agrícola, a floresta de tabuleiro do Espírito Santo, hoje,
está praticamente toda restrita a um núcleo florestal constituído pela Reserva
Biológica de Sooretama e Reserva Natural da Vale do Rio Doce Linhares, nos
municípios de Sooretama e Linhares, respectivamente (PEIXOTO et al., 2008).

Restinga
Apresentando-se como um ecossistema associado à Mata Atlântica (TONHASCAJUNIOR, 2005), as Restingas ocorrem em diferentes faixas de extensão por toda
a costa brasileira (ARAUJO, 2000), sendo estas caracterizadas por apresentar
sedimentos arenosos quartzosos que foram depositados de diferentes maneiras
durante o período Quaternário (RIZZINI, 1997), podendo estes sedimentos ser
tanto de origem apenas marinho, quanto de origem fluvio-marinhos (PEREIRA,
2003).
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Este ecossistema apresenta uma alta diversificação fitofisionômica (ASSIS et al.,
2004), estando estas sob diversos tipos de influências bióticas e abióticas
(PEREIRA, 1990). Esta diversificação está associada ao gradiente no sentido
mar/continente, onde a localização da formação vegetacional em relação aos
cordões arenosos e depressões intercodões exerce uma forte influência sobre a
composição florística.
As restingas apresentam formações compreendidas desde fitofisionomias
predominantemente herbáceas, arbustivas a florestais. Estas podem ser divididas
de acordo com Pereira (2003) pelo nível de influência do lençol freático, assim
como por sua sazonalidade, embora Menezes & Araujo (2005) indiquem que
outros fatores também podem contribuir para caracterização destas formações.
Os solos que compõe o ecossistema restinga são quimicamente pobres, onde a
principal fonte de nutrientes é o spray marinho (ARAÚJO; LACERDA, 1987). As
classes de solos predominantes neste ecossistema são os Espodossolos e
Neossolos Quartzarênicos (Moura Filho 1998), muitas vezes estes últimos
apresentam incipiente processo de podzolização, levando-os a apresentar
características intermediárias para Espodossolo (Gomes et al. 2007). A porção de
argila e silte equivale 1% do total das amostras, tendo por isso uma proporção
pouco representativa, e com relação aos nutrientes, se comparados a outros
ecossistemas, a quantidade de cálcio, magnésio e potássio disponíveis são
também muito baixos, enquanto os níveis de alumínio são elevados (Pereira
2003).
Mesmo apresentando um alto valor ecológico, as Restingas do Estado do Espírito
Santo vêm sofrendo com a pressão antrópica. Segundo Pereira (2007) os
impactos

sobre

as

Restingas

deverão

ser

ampliados

em

função

do

desenvolvimento deste Estado, principalmente pelo aumento de áreas de cultivo,
implantação de novos empreendimentos imobiliários e industriais nos balneários.
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5.2.1.1.3 Caracterização fitofisionômica

i.

Fitofisionomias do ecossistema Tabuleiro
a) Plantios de Eucalyptus spp.

A maior parte da área (45,96 ha) de influência direta do empreendimento
encontra-se ocupada por plantio de eucalipto, em grande parte recentemente
cortado (Figura 5-385). Nestas áreas encontram-se, além dos indivíduos de
Eucaliptus

sp.,

espécies

herbáceas

como,

principalmente,

Commelina

bengalensis, Borreria verticillata, Allagoptera arenaria, Emilia sonchifolia, Panicum
maximum e Heliconia psittacorum (Figura 5-386). São também comuns as
pequenas lianas como Smilax rufescens, Oxypetalum banksi, Centrosema
virginianum e Momordica charantia (Figura 5-387).

Figura 5-385: Detalhe de área de plantio de Eucalipto.
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Figura 5-386: Detalhe da inflorescência de Heliconia
psittacorum (Helicônia).

Figura 5-387: Detalhe de flor e fruto de Momordica
charantia (melão-de-São-Caetano).

Grandes áreas do Espírito Santo estão ocupadas por extensas áreas de cultivos
de Eucalyptus sp., separando os fragmentos florestais em longas distâncias. No
entanto, alguns estudos demonstram que os trechos onde não são realizados
manejos da vegetação natural que surge sob os plantios de Eucalipto, tendem a
apresentar uma regeneração natural com espécies nativas. Esta regeneração
natural do sub-bosque de Eucalipto pode ser favorável para recuperação de áreas
degradadas (FERREIRA et al., 2007), sendo esta possibilidade demonstrada por
diferentes autores que abordam o aparecimento e estabelecimento de espécies
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arbóreas nativas em sub-bosque de florestas de Eucalipto (SCHLITTLER, 1984;
CALEGÁRIO, 1993; SOUZA et al., 2007; FERREIRA et al., 2007). Este fato foi
observado nas matas ciliares da área de influência direta do empreendimento, ou
seja, a regeneração de espécies arbóreas nas áreas abandonadas de plantio de
Eucalyptus sp. em área de APP (Figura 5-388) encontra-se em estágio inicial.

Figura 5-388: Aspecto das florestas em regeneração
sob plantio de Eucalyptus sp. em duas áreas de APP
(matas ciliares).

Nestas áreas, a regeneração arbórea possui uma média de altura de 6,3 m. Entre
as espécies arbóreas nativas observadas compondo a flora destas áreas estão
Pseudobombax grandiflorum, Eschweilera ovata, Guarea macrophylla, Xylopia
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sericea,

Rapanea

umbellata

e

Couepia

schottii.
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Espécies

maior

com

expressividade na componente arbustivo estão Astrocaryum aculeatissimum,
Senna sp., Gochnatia polymorpha, Psidium cattleianum, Miconia cinnamomifolia e
Miconia prasina. Entre as espécies do estrato herbáceo Scleria secans, Jatropha
urens, Adiantum sp., Allagoptera arenaria, Heliconia psittacorum, entre outras.
Vale ressaltar a importância destes trechos de Eucaliptos com regeneração do
estrato arbóreo com espécies nativas, pois estes estão no entorno de rios ou
corpos de água na área de estudo, tendo por isso uma importante função na
manutenção destes ambientes ribeirinhos. Nesta condição, estes trechos também
se enquadram como áreas de preservação permanente.

b) Macega
Apresenta-se predominantemente com porte herbáceo, onde podem ser
encontrados alguns indivíduos arbustivo-arbóreos de forma agrupada ou isolada
(Figura 5-389). Na área de estudo é observada sob as linhas de distribuição de
energia. Entre as espécies herbáceas que predominam nesta fisionomia, estão
Allagoptera arenaria, Lantana camara, Emilia sonchifolia, Commelina bengalensis
(Figura 5-390), Jatropha urens, Chamaecrista flexuosa, Heliconia psittacorum,
entre outras. As espécies arbustivas fitofisionomicamente dominantes nesta
sinúsia, são Manihot esculenta, Senna occidentalis, Swartzia apetala, Psidium
guineense, Trema micrantha, Byrsonima sericea e Dodonaea viscosa. Utilizando
os

indivíduos

arbustivo-arbóreos

como

suporte,

encontram-se

espécies

trepadeiras (lianas), como Smilax rufescens, Mikania glomerata, Centrosema
virginianum, entre outras.
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(a)

(b)

Figura 5-389: Aspecto da vegetação de Macega. (a) Detalhe de um trecho de Macega e
(b) detalhe de um trecho de Macega sob a linha de energia.

Detalhe

Figura 5-390:
bengalensis.

da

flor

de

Commelina

c) Estágio Inicial de Regeneração da Mata Atlântica
Este se caracteriza por apresentar uma predominância fitofisionômica de
indivíduos arbustivos-arbóreos, podendo ser observados alguns indivíduos de
porte arbóreo que chegam até 8 metros de altura (Figura 5-391). A cobertura
vegetal (dossel) varia de fechada a aberta, apresentado em média 5 metros de
altura.

Entre

as

espécies

arbustivas/arbóreas

encontram-se

Schinus

terebinthifolius, Coccoloca alnifolia, Gochnatia polymorpha e Miconia albicans. Em
meio a estes indivíduos é comum observar a presença de Atalleia humilis. O
estrato herbáceo deste estágio é formado por grandes adensamentos de espécies
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de Cyperaceae, conhecidas popularmente por navalha-de-macaco (Scleria
secans). Lianas também são encontradas nesta formação, tendo um destaque
para Smilax rufescens e Lundia cordata (Figura 5-392). O componente epifítico é
quase inexistente, sendo Tillandsia stricta a mais comumente encontrada neste
estágio.

Figura 5-391: Detalhe do bordo da floresta de
tabuleiro em estágio inicial de regeneração onde se
observa Schinus terebinthifolius (aroeira-da-praia) em
frutificação.

Figura 5-392: Detalhe da inflorescência de Lundia
cordata.
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d) Estágio Médio de Regeneração da Mata Atlântica
As áreas em Estágio Médio de Regeneração de Tabuleiro foram encontradas
formando uma faixa contínua de vegetação paralela à linha de praia e adjacente à
Floresta Não Inundável de Restinga, formando um gradiente entre estes
ecossistemas.
Fisionomia arbórea predominando sobre a herbácea, podendo nestas áreas
constituir estratos diferenciados, com a cobertura do estrato superior de alturas
variadas, com ocorrência de eventuais indivíduos emergentes (Figura 5-393).
Entre as espécies arbustivas-arbóreas, estão Coccoloca alnifolia, Gochnatia
polymorpha e Eschweilera ovata, Matayba guianensis e Rapanea umbellata. Em
meio a estes indivíduos é comum observar a presença das palmeiras Atalleia
umilis e Bactris vulgaris. Lianas também são encontradas nesta formação, tendo
um destaque para Smilax rufescens, Paullinia riodocensis e Passiflora alata
(Figura 5-394). O componente epifítico é quase inexistente, sendo Tillandsia
stricta a mais comumente encontrada neste estágio.

(a)

(b)

Figura 5-393: Aspecto da vegetação em estágio médio de regeneração. (a) Detalhe da
borda da Floresta de Tabuleiro e (b) detalhe do interior de um trecho de Floresta de
Tabuleiro.

Foi encontrado apenas um pequeno trecho, onde os valores de Área Basal
indicaram Floresta do Tabuleiro em Estágio Avançado de Regeneração, estando
ele localizado na mesma posição que os trechos de floresta em Estágio Médio.
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No entanto, não foram constatadas diferenças fisionômicas e na composição de
espécies desta área em relação aos trechos de estágio médio, sendo a única
diferença a área basal, que neste trecho foi um pouco mais elevada.

Figura 5-394: Detalhe da flor da Passiflora alata
(maracujá-do-mato).

ii.

Fitofisionomias do ecossistema Restinga

a) Arbustiva fechada não inundável (Pós-praia)
Esta formação vegetacional caracteriza-se por apresentar uma dominância
fitofisionômica de indivíduos arbustivos que variam de 2 a 3,5 m de altura, onde
sua conformação apresenta-se de maneira contínua e bem adensada (Figura
5-395 e Figura 5-396). Esta formação freqüentemente se posiciona antes das
formações florestais de Restinga, formando, segundo Magnago et al. (2007), um
gradiente de porte e estrutura da vegetação à medida em que esta se afasta do
mar, transformando-se então em fisionomias florestais.
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Figura 5-395: Aspecto geral da formação Arbustiva
Fechada Não Inundável.

Figura 5-396: Detalhe de um trecho com dominância
de Allagoptera arenaria (Guriri) na formação Arbustiva
Fechada Não Inundável.

Entre as espécies arbustivas que caracterizam esta formação estão Jacquinia
armillaris, Schinus terebinthifolius, Protium heptaphyllum, Psidium macahense,
Eugenia uniflora e Guapira pernambucensis. Espécies herbáceas que são
características desta formação são Bromelia antiacantha, Cereus fernambucensis,
Quesnelia quesneliana, tendo um destaque para Allagoptera arenaria que exibe
uma alta predominância fitofisionômica. Lianas como Smilax rufescens, Passiflora
mucronata e Mikania glomerata apresentam uma alta relevância em termos
florísticos para esta formação. É comum também encontrarmos espécies exóticas
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de grande porte na praia como Terminalia catappa (castanheira) e Mimusops
commersonii (abricó), mostrado na Figura 5-397.

Figura 5-397: Detalhe dos frutos de Mimusops
commersonii (abricó).

b) Arbustiva fechada inundada
Esta formação apresenta características estruturais, porte e posição em relação à
linha de praia, semelhantes às observadas para a formação arbustiva fechada
não inundável, porém, esta formação ocupa um pequeno ponto da Restinga onde
o relevo encontra-se topograficamente mais baixo permitindo que o lençol freático
aflore (Figura 5-398).
Esta condição de encharcamento do solo promove alterações na composição
florística deste trecho, onde Hibiscus pernambucensis apresenta uma alta
dominância fitofisionômica.
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Figura 5-398: Aspecto
Fechada Inundada.

da

formação

Arbustiva

c) Floresta não inundável (Mata seca de Restinga)
As florestas não inundáveis de restinga possuem uma maior diversidade de
espécies quando comparadas com as demais formações, sendo este fato
confirmado por alguns autores, como Fabris & Cesar (1996) e Assis et al. (2004).
Esta diversidade e riqueza de espécies encontradas para esta formação estão
ligadas a uma condição estrutural mais diversificada, possuindo maior nível de
estratificação, apresentando um dossel (estrato superior), sub-bosque (estrato
médio) e herbáceo terrestre (estrato inferior) (Figura 5-399).
Estas florestas possuem nos trechos estudados uma altura em torno dos 6 metros
de altura. Entre as espécies arbóreas que caracterizam o dossel das florestas
estão

Coccoloba

heptaphyllum,

Pera

alnifolia,

Inga

glabrata

e

laurina,
Rapanea

Matayba
umbellata.

guianensis,
Das

Protium

espécies

que

caracterizam o sub-bosque, podem ser citadas Schinus terebinthifolius, Eugenia
uniflora e Erythroxylum subsessile. Herbáceas terrestres como Eltroplectris
calcarata, Bromelia antiacantha (Figura 5-400) e Billbergia euphemiae são
comumente encontradas nesta formação. Entre as epífitas estão, Tillandsia stricta
e Vriesea neoglutinosa.
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Figura 5-399: Aspecto da formação Florestal Não
Inundável de Restinga.

Figura 5-400: Detalhe dos frutos de Bromelia
antiacantha.
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5.2.1.1.4 Análise quantitativa (fitossociologia)

i.

Tabuleiro

a) Regeneração natural sob plantio de Eucalipto


Ponto 1

Neste ponto foram amostrados 71 indivíduos pertencentes a 21 espécies. A área
basal total com Eucalipto foi de 31,65 m2/ha, com uma densidade de 1420 ind/ha.
Sem os Eucaliptos estes valores mudam para 18,73 m2/ha, com uma densidade
de 1280 ind/ha. A altura média foi de 6,5 m. Utilizando o critério de inclusão
previsto na Lei 5361, de políticas florestais do Espírito Santo (DAP ≥ 10 cm), foi
encontrada uma área basal de 11,78 m2/ha, sendo excluídos os valores de
Eucalipto.
A distribuição diamétrica revelou um padrão próximo do J invertido (Figura
5-401), porém, a maior concentração de indivíduos se deu na segunda classe de
diâmetro. Nesta análise também foram excluídos os indivíduos de Eucalipto. No
entanto, a condição de uma maior concentração de indivíduos nas menores
classes diamétricas se manteve. Este padrão um pouco diferente pode ter
acontecido em função da regeneração ter ocorrido em sob o plantio de Eucalipto.
A diversidade de Shanonn (H’) foi 3,04, com equabilidade J de 0,83. A diversidade
neste ponto foi maior do que aquelas encontradas para os trechos em
regeneração de Tabuleiro.
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Número de indivíduos
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Classes diamétricas (cm)

Figura 5-401: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
no ponto 1 (regeneração sob plantio de Eucalipto em Aracruz, ES.

Das espécies observadas, 67% pertencem ao grupo ecológico das Secundárias
Iniciais (Figura 5-402), sendo 14% de Secundárias Tardias, 9% de Pioneiras e
5% de Espécies Exóticas. O baixo número de espécies Pioneiras indica que o
trecho estudado está avançando sucessionalmente. A maior representatividade
de espécies Secundárias iniciais e baixa representatividade de Pioneiras são
esperadas em regeneração de sub-bosque de Eucalipto, já que o dossel formado
pelo plantio impede a germinação de espécies Pioneiras e favorece espécies
mais exigentes por condições de sombreamento.
Com inclusão de Eucalyptus sp. na amostragem este passa a ser a espécie mais
importante na comunidade estudada em relação ao VI, isto devido a seus altos
valores de dominância, já que os indivíduos remanescentes na área amostrada
tinham diâmetros elevados (Tabela 5-90). Seguindo a ordem decrescente de VI
estão Pseudobombax grandiflorum, Gochnatia polymorpha, Miconia prasina e
Eschweilera ovata entre as mais importantes desta área. A presença de um maior
número de espécies Secundárias Iniciais entre as mais importantes reflete o
caráter intermediário de sucessão deste trecho, porém, pela presença de
Gochnatia polymorpha, que é uma espécie Pioneira típica, na segunda posição de
VI e o valor de área basal desta área, próximos do que é mencionado para os
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Estágios Iniciais de Regeneração, pode se inferir que este trecho deixou do
Estágio Inicial em período recente.

Figura 5-402: Distribuição do número de
indivíduos (%) por grupos ecológicos no ponto 1
(regeneração sob plantio de Eucalipto) em
Aracruz, ES. PI=Pioneira; SI=Secundária inicial;
SC=Sem classificação; EX=Espécie exótica.



Ponto 2

Neste ponto foram amostrados 68 indivíduos de 14 espécies. No entanto,
excluindo os Eucaliptos da amostragem, foram levantadas 13 espécies em 59
indivíduos. A área basal total com Eucalipto foi de 15,16 m2/ha, com uma
densidade de 1360 ind/ha. Sem os Eucaliptos estes valores mudam para 9,16
m2/ha, com uma densidade de 1180 ind/ha. A altura média foi de 5,9 m. Utilizando
o critério de inclusão previsto na Lei 5361, de políticas florestais do Espírito Santo
(DAP ≥ 10 cm), foi encontrada uma área basal de 5,21 m2/ha, sendo excluídos os
valores de Eucalipto. Devido aos valores de área basal este ponto foi classificado
como Estágio Inicial de Regeneração.
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Tabela 5-90: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no ponto 1 (regeneração sob Eucalipto) em ordem decrescente de VI. GE = Grupo
ecológico (EX= Exótica; PI= Pioneira; SI= Secundária inicial; ST= Secundária tardia e SC= Sem classificação); N = Número de indivíduos; AB= Área basal; DA =
Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC
= Valor de cobertura e VI = Valor de importância.
Espécie
Eucalyptus sp.
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Miconia prasina (Sw.) DC.
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Coccoloba alnifolia Casar.
Xylopia sericea A. St.-Hil.
Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin
Tapirira guianensis Aubl.
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret
Inga hispida Schott ex Benth.
INDET
Byrsonima sericea DC.
Inga sp.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Sideroxylum obtusifolum Humb. ex Roem. & Schult.
Guarea macrophylla Vahl
Kielmeyera membranacea Casar.
Cupania emarginata Cambess.
Total

GE
EX
SI
PI
SI
ST
SI
SI
ST
SI
SI
PI
ST
SI
SC
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

N
7
19
9
7
6
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
71

AB
0,6461
0,2214
0,2334
0,1101
0,0835
0,0281
0,0174
0,0168
0,0138
0,0535
0,0233
0,0404
0,0159
0,0108
0,0168
0,0144
0,0115
0,0087
0,0082
0,0058
0,0029
1,5826

DA
140
380
180
140
120
40
40
40
40
20
40
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
1420

DR
9,86
26,76
12,68
9,86
8,45
2,82
2,82
2,82
2,82
1,41
2,82
1,41
2,82
2,82
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
100

FA
60
60
80
80
60
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
740
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FR
8,11
8,11
10,81
10,81
8,11
5,41
5,41
5,41
5,41
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
100

DoA
12,922
4,428
4,668
2,202
1,669
0,561
0,348
0,336
0,276
1,07
0,466
0,807
0,318
0,217
0,337
0,288
0,23
0,173
0,163
0,116
0,057
31,65
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DoR
40,82
13,99
14,75
6,96
5,27
1,77
1,1
1,06
0,87
3,38
1,47
2,55
1,01
0,69
1,06
0,91
0,73
0,55
0,52
0,37
0,18
100

VC
50,683
40,749
27,425
16,816
13,724
4,591
3,916
3,879
3,689
4,789
4,288
3,958
3,822
3,502
2,472
2,317
2,135
1,956
1,924
1,775
1,59
200

VI
58,791
48,858
38,236
27,627
21,832
9,996
9,322
9,285
9,094
7,492
6,991
6,661
6,525
6,205
5,175
5,02
4,838
4,658
4,626
4,477
4,293
300
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Neste ponto a distribuição diamétrica revelou um padrão em J invertido (Figura
5-403), isto é, com maior concentração de indivíduos nas menores classes. Para
isso foram excluídos os indivíduos de Eucalipto, pois que estes iriam causar um
efeito diferente na análise, já que são indivíduos plantados, tendo então mesma
idade e por apresentarem diâmetros semelhantes. Esta distribuição demonstra
que o trecho florestal apresenta capacidade de resiliência, no entanto alguns
indivíduos da regeneração são exóticos como Acacia auriculiformes.

Número de indivíduos

30
25
20
15
10
5
0
4,8 ‐ 9,8

9,8 ‐ 14,8

14,8 ‐ 19,8 19,8 ‐ 24,8 24,8 ‐ 29,8

Classes diamétricas (cm)

Figura 5-403: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
no ponto 2 (regeneração sob Eucalipto), em Aracruz, ES.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 2,21, com equabilidade J de 0,84. O valor de
diversidade neste ponto foi mais baixo que o anterior, indicando sinais de
impactos pretéritos mais fortes neste trecho, ou tempo de regeneração menor.
Das espécies observadas 36% pertencem ao grupo ecológico das Secundárias
Iniciais (Figura 5-404), sendo 22% de Secundárias Tardias, 14% de Pioneiras e
14% de Espécies Exóticas. A maior representatividade de espécies Secundárias
iniciais e baixa representatividade de Pioneiras são esperadas em regeneração
de sub-bosque de Eucalipto, já que o dossel formado pelo plantio impede a
germinação de espécies Pioneira e favorece espécies mais exigentes por
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condições de sombreamento. No entanto, este trecho está com mais
representatividade de espécies exóticas.

Figura 5-404: Distribuição do número de
indivíduos (%) por grupos ecológicos no ponto 2
(regeneração sob plantio de Eucalipto em
Aracruz, ES. PI=Pioneira; SI=Secundária inicial;
SC=Sem classificação; EX=Espécie exótica.

Assim como no ponto 1, Eucalyptus sp. foi a espécie mais importante na
comunidade estudada em relação ao VI, isto devido a seus altos valores de
dominância (Tabela 5-91). Seguindo a ordem decrescente de VI estão Acacia
auriculiformis, Gochnatia polymorpha, Pera glabrata, Myrsine umbellata e Schinus
terebinthifolius entre as mais importantes desta área.
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Tabela 5-91: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no ponto 2 (regeneração sob Eucalipto) em ordem decrescente de VI. GE = Grupo
ecológico (EX= Exótica; PI= Pioneira; SI= Secundária inicial; ST= Secundária tardia e SC= Sem classificação); N = Número de indivíduos; AB= Área basal; DA =
Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC
= Valor de cobertura e VI = Valor de importância.
Espécie
Eucalyptus sp
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Rapanea umbellata Mart.
Schinus terebinthifolius Raddi
Byrsonima sericea DC.
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Myrtaceae 3
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret
Inga laurina Willd.
Simaroubaceae 1
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
Senna sp.
Total

GE
EX
EX
PI
SI
SI
PI
SI
ST
ST
ST
SI
SC
SI
SC

N
9
14
13
11
6
4
2
2
2
1
1
1
1
1
68

AB
0,3002
0,144
0,1016
0,0693
0,0226
0,0157
0,0229
0,0141
0,0107
0,0392
0,0092
0,0036
0,0029
0,0024
0,7583

DA
180
280
260
220
120
80
40
40
40
20
20
20
20
20
1360

DR
13,24
20,59
19,12
16,18
8,82
5,88
2,94
2,94
2,94
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
100

FA
80
80
80
100
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
640
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FR
12,5
12,5
12,5
15,63
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
100

DoA
6,003
2,88
2,033
1,387
0,452
0,313
0,457
0,281
0,214
0,784
0,184
0,072
0,057
0,049
15,166
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DoR
39,58
18,99
13,4
9,14
2,98
2,07
3,01
1,85
1,41
5,17
1,21
0,47
0,38
0,32
100

VC
52,819
39,577
32,52
25,319
11,802
7,949
5,955
4,795
4,354
6,64
2,683
1,945
1,85
1,792
200

VI
65,319
52,077
45,02
40,944
18,052
14,199
12,205
11,045
10,604
9,765
5,808
5,07
4,975
4,917
300
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A presença de Acacia auriculiformis como a segunda espécie mais importante
neste

fragmento

é

preocupante

em

termos

de

conservação,

já

que,

diferentemente do Eucalyptus sp., esta espécie possui propagação espontânea,
tendo ainda um enorme potencial para invasão de formações vegetacionais
nativas. Esta condição se torna ainda mais preocupante quando analisamos a
distribuição diamétrica para esta espécie neste trecho, já que encontramos uma
maior concentração de indivíduos nas menores classes de diâmetro (Figura
5-405), informando que esta espécie possui um contingente de indivíduos
regenerantes que irá futuramente ocupar o dossel desta área.

6
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1
0
4,8 ‐ 9,8

9,8 ‐ 14,8

14,8 ‐ 19,8

19,8 ‐ 24,8

24,8 ‐ 29,8

Figura 5-405: Distribuição diamétrica (cm) dos indivíduos
amostrados de Acacia auriculiformis no ponto 2 (regeneração sob
Eucalipto) em Aracruz, ES.



Ponto 3

Foram amostrados neste fragmento 51 indivíduos pertencentes a 26 espécies.
Com a exclusão dos indivíduos os Eucaliptos da amostragem foram levantadas
25 espécies em 48 indivíduos. A área basal total com a inclusão do Eucalipto foi
de 25,33 m2/ha, com uma densidade de 1020 ind/ha. Considerando e exclusão
dos Eucaliptos estes valores mudam para 12,8 m2/ha, com uma densidade de 960
ind/ha. A altura média foi de 6,75 m. Utilizando o critério de inclusão previsto na
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Lei 5361, de políticas florestais do Espírito Santo (DAP ≥ 10 cm), foi encontrada
uma área basal de 9,56 m2/ha, sendo excluídos os valores de Eucalipto. Devido
aos valores de área basal este ponto foi classificado como Estágio Inicial de
Regeneração.
A distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados revelou um padrão em J
invertido, sendo excluídos os indivíduos de Eucalipto desta análise (Figura
5-406). A condição de uma maior concentração de indivíduos nas menores
classes indica que a floresta possui capacidade de auto-sustentação. Contudo,
este trecho apresentou indivíduos em poucas classes de diâmetro, indicando que
a floresta não apresenta ainda espécies de grande porte.

25
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15
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5
0
4,8‐9,8

9,8‐14,8

14,8‐19,8

19,8‐24,8

24,8‐29,8

Figura 5-406: Distribuição diamétrica (cm) dos indivíduos
amostrados no ponto 3 (regeneração sob plantio de Eucalipto) em
Aracruz, ES.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 3,02, com equabilidade J de 0,93. A diversidade
neste ponto foi próxima à encontrada para ponto 1 do trecho de Eucalipto com
regeneração, sendo estas duas as maiores diversidades encontradas entre todos
os pontos amostrados deste estudo.
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Das espécies observadas 38% pertencem ao grupo ecológico das Secundárias
Iniciais (Figura 5-407), sendo 31% de Secundárias Tardias, 8% de Pioneiras e
4% de Espécies Exóticas. O baixo número de espécies Pioneiras indica que o
trecho estudado está avançando sucessionalmente. A maior representatividade
de espécies Secundárias Iniciais e Tardias e baixa representatividade de
Pioneiras são esperadas em regeneração de sub-bosque de Eucalipto, já que o
dossel formado pelo plantio impede a germinação de espécies Pioneiras e
favorece espécies mais exigentes por condições de sombreamento.

Figura 5-407: Distribuição do número de
indivíduos (%) por grupos ecológicos no ponto 3
(regeneração sob plantio de eucalipto).
PI=Pioneira; SI=Secundária inicial; SC=Sem
classificação; EX=Espécie exótica.

Assim como nos demais pontos amostrados em regeneração de Eucalipto, a
espécie Eucalyptus sp. foi espécie mais importante em relação ao VI, devido a
seus altos valores de dominância (Tabela 5-92). Seguindo a ordem decrescente
de VI estão Gochnatia polymorpha, Astrocaryum aculeatissimum, Eschweilera
ovata e Couepia schottii entre as mais importantes desta área.
Gochnatia polymorpha é citada em alguns estudos entre as de maior valor de
importância em florestas em estágios iniciais de regeneração (CARDOSO-LEITE
et al., 2004), tendo uma alta predominância fitofisionômica em áreas neste estágio
sucessional (Lima et al., 2006). Dentre as demais espécies encontradas, as mais
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importantes são consideradas como espécies Secundárias Tardias para as
florestas de Tabuleiro (JESUS; ROLIM, 2005).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
1011

Tabela 5-92: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no ponto 3 (regeneração sob Eucalipto) em ordem decrescente de VI. GE = Grupo
ecológico (EX= Exótica; PI= Pioneira; SI= Secundária inicial; ST= Secundária tardia e SC= Sem classificação); N = Número de indivíduos; AB= Área basal; DA
= Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa;
VC = Valor de cobertura e VI = Valor de importância.
Espécie

GE

N

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VI

Eucalyptus sp.
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Couepia schottii Fritsch
Ocotea notata (Nees & C. Martius ex Nees) Mez
Matayba guianensis Aubl.
Inga sp.
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
indet. 4
Hidrogaster trinerve
Myrtaceae 6
indet. 6
Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & Coe-Teixeira
indet. 8
Thyrsodium spruceanum
Byrsonima sericea DC.
Ocotea sp. 2
Senna sp.
Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev
Xylopia sericea A. St.-Hil.
Psidium cattleianum
Myrtaceae 5
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
Rapanea umbellata Mart.
Total

EX
PI
ST
ST
ST
SI
SI
SC
SI
SC
SI
ST
SC
SI
SC
SI
SI
ST
SC
ST
SI
ST
ST
PI
SI
SI

3
8
4
4
3
2
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51

0,6256
0,2291
0,061
0,017
0,0321
0,0308
0,0229
0,0187
0,0062
0,0555
0,0114
0,0112
0,0336
0,0199
0,0192
0,0141
0,0112
0,0103
0,0072
0,006
0,0058
0,005
0,0048
0,0035
0,0027
0,0018
1,2666

60
160
80
80
60
40
60
60
40
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1020

5,88
15,69
7,84
7,84
5,88
3,92
5,88
5,88
3,92
1,96
3,92
3,92
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
100

40
60
60
60
40
40
20
20
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
720

5,56
8,33
8,33
8,33
5,56
5,56
2,78
2,78
5,56
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
100

12,513
4,582
1,219
0,341
0,642
0,615
0,459
0,374
0,125
1,11
0,227
0,225
0,672
0,398
0,383
0,281
0,224
0,206
0,143
0,12
0,116
0,1
0,096
0,07
0,054
0,036
25,332

49,39
18,09
4,81
1,35
2,53
2,43
1,81
1,48
0,49
4,38
0,9
0,89
2,65
1,57
1,51
1,11
0,88
0,81
0,57
0,47
0,46
0,39
0,38
0,28
0,22
0,14
100

55,277
33,773
12,656
9,189
8,417
6,351
7,694
7,361
4,414
6,342
4,819
4,808
4,615
3,532
3,474
3,07
2,845
2,775
2,526
2,436
2,418
2,354
2,338
2,237
2,176
2,102
200

60,833
42,106
20,989
17,522
13,973
11,907
10,471
10,138
9,97
9,119
7,597
7,586
7,393
6,31
6,252
5,848
5,623
5,553
5,304
5,213
5,196
5,131
5,116
5,015
4,954
4,88
300
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b) Estágio Médio de Regeneração


Ponto 1

O levantamento fitossociológico amostrou 26 espécies em 114 indivíduos. A área
basal foi de 24,81 m2/ha, com uma densidade de 2280 ind/ha. A altura média foi
de 5,8 m. Utilizando o critério de inclusão previsto na Lei 5361, de políticas
florestais do Espírito Santo (DAP ≥ 10 cm), foi encontrada uma área basal de 17,3
m2/ha, sendo, por este critério, classificado como Estágio Médio de Regeneração.
A distribuição diamétrica revelou um padrão em J invertido dos indivíduos neste
ponto, indicando que a comunidade é composta por um maior número de
indivíduos jovens (Figura 5-408). Tal condição revela que o trecho florestal possui
capacidade de auto-sustentação do estrato superior.

Figura 5-408: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados no
ponto 1 (estágio médio de regeneração) em Aracruz, ES.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 2,70, com equabilidade J de 0,83. Esta baixa
diversidade é um forte indicador de inicio de sucessão em Florestas de Tabuleiro,
já que estas chegam a diversidades elevadas, ultrapassando valores de H’=4
(ROLIM & NASCIMENTO, 1997; JESUS; ROLIM, 2005).
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Das espécies observadas 38% pertencem ao grupo ecológico das Secundárias
Tardias (Figura 5-409), sendo 46% de Secundárias Iniciais e 12% de Pioneiras. O
baixo número de espécies Pioneiras indica que o trecho estudado está avançando
sucessionalmente. A maior representatividade de espécies Secundárias iniciais e
Tardias corrobora a idéia de avanço sucessional deste trecho.

Figura 5-409: Distribuição do número de
indivíduos (%) por grupos ecológicos no ponto 1
(estágio médio de regeneração). PI=Pioneira;
SI=Secundária inicial; SC=Sem classificação.

Gochnatia polymorpha foi a espécie de maior VI no trecho estudado (Tabela
5-93). Esta espécie é citada em alguns estudos entre as de maior valor de
importância em florestas em estágios iniciais de regeneração (CARDOSO-LEITE
et al., 2004; SANTANA et al., 2004), tendo uma alta predominância fitofisionômica
em áreas neste estágio sucessional (LIMA et al., 2006). A presença das espécies
Eschweilera ovata, Pouteria coelomatica e Maytenus obtusifolia, que são
Secundárias Tardias, entre as 10 espécies mais importantes deste ponto, de
acordo com VI, apontam para avanço sucessional deste trecho.
Analisando a distribuição diamétrica de Gochnatia polymorpha, que é uma
espécie Pioneira, e Eschweilera ovata, que é uma espécie secundária tardia,
pode-se observar que o comportamento das duas está diferindo, onde a Pioneira
está com maior concentração de indivíduos nas classes intermediárias de
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diâmetro ao passo que a Tardia possui maior concentração nas menores classes
(Figura 5-410 e Figura 5-411). Este padrão revela que Gochnatia polymorpha
está com tendência a sair do sistema por autodesbaste e Eschweilera ovata
possui tendência de se estabelecer na comunidade já que possui mais indivíduos
jovens.
Este ponto, de acordo com os dados de área basal, análise de espécies em
grupos ecológicos e fitossociologia, denota um caráter transicional de Estágio
Inicial para Médio.
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Tabela 5-93: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no ponto 1 (estágio médio). GE = Grupo ecológico (PI= Pioneira; SI=
Secundária inicial; ST= Secundária tardia e SC= Sem classificação); N = Número de indivíduos; AB= Área basal; DA = Densidade absoluta; DR =
Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC = Valor de
Cobertura; VI= Valor de importância.
Espécies
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Matayba guianensis Aubl.
Rapanea umbellata Mart.
Coccoloba alnifolia Casar.
Pouteria coelomatica Rizzini
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Maytenus obtusifolia Mart.
Pterocarpus rohrii
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Sideroxylum obtusifolium Humb. ex Roem. & Schult.
Tabernaemontana laeta Mart.
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
Swartzia apetala (Vogel) R.S. Cowan
Myrtaceae sp.4
Inga laurina Willd.
INDET 2
Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & Coe-Teixeira
Andira legalis (Vell.) Toledo
Mirtaceae sp.3
Cupania oblongifolia Mart.
Myrtaceae sp.1
Myrtaceae sp.2
Lauracea sp.1
Gomidesia martiana O. Berg
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin
Total

GE
PI
ST
SI
SI
SI
ST
SI
ST
SI
SI
SI
PI
SI
ST
ST
SI
SC
SI
SI
ST
PI
ST
ST
ST
ST
SI

N
16
19
18
11
8
6
4
5
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
114

AB
0,469
0,136
0,107
0,127
0,049
0,072
0,047
0,026
0,029
0,046
0,016
0,013
0,006
0,004
0,012
0,022
0,009
0,008
0,014
0,008
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,002
1,24

DA
320
380
360
220
160
120
80
100
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
2280

DR
14,04
16,67
15,79
9,65
7,02
5,26
3,51
4,39
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
0,88
1,75
1,75
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
100
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FA
80
80
100
80
60
20
40
40
40
20
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
960

FR
8,33
8,33
10,42
8,33
6,25
2,08
4,17
4,17
4,17
2,08
4,17
4,17
4,17
4,17
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
100

DoA
9,38
2,72
2,14
2,54
0,98
1,43
0,94
0,51
0,58
0,92
0,32
0,26
0,13
0,07
0,24
0,45
0,19
0,17
0,27
0,15
0,13
0,09
0,08
0,05
0,04
0,04
24,81
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DoR
37,8
10,98
8,62
10,22
3,96
5,77
3,78
2,06
2,35
3,7
1,28
1,06
0,52
0,29
0,96
1,8
0,75
0,68
1,1
0,61
0,5
0,38
0,34
0,22
0,14
0,14
100

VC
51,83
27,64
24,41
19,87
10,98
11,04
7,29
6,44
4,11
5,45
3,04
2,81
2,27
2,04
2,72
2,68
2,5
2,43
1,98
1,48
1,38
1,26
1,21
1,1
1,02
1,02
200

VI
60,17
35,98
34,82
28,2
17,23
13,12
11,46
10,61
8,27
7,54
7,2
6,98
6,44
6,21
4,8
4,76
4,58
4,52
4,06
3,57
3,46
3,34
3,3
3,18
3,11
3,11
300
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Gochnatia polymorpha

Número de indivíduos

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4,8 ‐ 9,8

9,8 ‐ 14,8 14,8 ‐ 19,8 19,8 ‐ 24,8 24,8 ‐ 29,8 29,8 ‐ 34,8
Classes de diamêtro (cm)

Figura 5-410: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
de Gochnatia polymorpha no ponto 1, em Aracruz, ES.

Figura 5-411: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
de Eschweilera ovata no ponto 1, em Aracruz, ES.



Ponto 2

O levantamento fitossociológico amostrou 18 espécies em 70 indivíduos. A área
basal foi de 28,41 m2/ha, com uma densidade de 1400 ind/ha. A altura média foi
de 6,2 m. Utilizando o critério de inclusão previsto na Lei 5361, de políticas
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florestais do Espírito Santo (DAP ≥ 10 cm), foi encontrada uma área basal de
21,42 m2/ha, se for utilizado somente este critério, a área poderia ser classificada
como em Estágio Avançado de Regeneração da Mata Atlântica.
A distribuição diamétrica revelou um padrão em J invertido dos indivíduos neste
ponto, indicando que a comunidade é composta por um maior número de
indivíduos jovens (Figura 5-412). Este padrão de distribuição das espécies revela
que o trecho florestal, tal como o primeiro, possui capacidade de auto-sustentação
do estrato superior.

Figura 5-412: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados no ponto 2 em
Aracruz, ES.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 2,23, com equabilidade J de 0,77. Assim como
nos demais pontos amostrados de Tabuleiro, a baixa diversidade é um forte
indicador dos processos sucessionais, já que as Florestas de Tabuleiro chegam a
diversidades elevadas, ultrapassando valores de H’=4 (ROLIM & NASCIMENTO,
1997; JESUS; ROLIM, 2005).
Neste trecho o número de espécies Secundárias Iniciais e Tardias foi igual, com
39% cada (Figura 5-413), estando as Pioneiras representadas por 11% das
espécies levantadas. Tal resultado, juntamente com a área basal, indica que este
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trecho apresenta-se mais avançado que as demais áreas levantadas, porém, os
valores de diversidade foram os mais baixos.

Figura 5-413: Distribuição do número de
indivíduos (%) por grupos ecológicos no ponto 2,
em Aracruz, ES. PI=Pioneira; SI=Secundária
inicial; SC=Sem classificação.

A espécie Gochnatia polymorpha também foi a espécie de maior VI neste trecho
(Tabela 5-94). Esta espécie é citada em alguns estudos entre as de maior valor
de importância em florestas em estágios iniciais de regeneração (CARDOSOLEITE et al., 2004; SANTANA et al., 2004), tendo uma alta predominância
fitofisionômica em áreas neste estágio sucessional (LIMA et al., 2006).
A presença das espécies Eschweilera ovata e Campomanesia guazumifolia, que
são Secundárias Tardias, entre as 10 espécies mais importantes deste ponto de
acordo com VI apontam para avanço sucessional deste trecho. No entanto,
Matayba guianensis que obteve um elevado número de indivíduos, indica um
caráter intermediário de sucessão neste ponto de amostragem.
Analisando a distribuição diamétrica de Gochnatia polymorpha, que é uma
espécie Pioneira, e Matayba guianensis, que é uma secundária inicial, pode-se
constatar que a Pioneira está com maior concentração de indivíduos nas classes
intermediárias de diâmetro, ao passo que a Secundária Inicial possui maior
concentração nas menores classes (Figura 5-414 e Figura 5-415). Este padrão
revela que Gochnatia polymorpha está com tendência a sair do sistema por
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autodesbaste e Matayba guianesnis possui tendência de se estabelecer na
comunidade já que possui mais indivíduos jovens.

Figura 5-414: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
de Gochnatia polymorpha no ponto 2, em Aracruz, ES.

Figura 5-415: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
de Matayba guianensis no ponto 2, em Aracruz, ES.
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Tabela 5-94: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no ponto 2. GE = Grupo ecológico (PI= Pioneira; SI= Secundária inicial; ST= Secundária
tardia e SC= Sem classificação); N = Número de indivíduos; AB= Área basal; DA = Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR
= Freqüência relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC = Valor de Cobertura; VI= Valor de importância.
Espécie
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Matayba guianensis Aubl.
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Tapirira guianensis Aubl.
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Lauracea sp.1
Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & Coe-Teixeira
Campomanesia guazumifolia
Myrsine umbellata Mart.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Schinus terebinthifolius Raddi
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Rutaceae sp.1
Myrtaceae sp. 3
Psidium cattleianum
Swartzia apetala var. glabra (Vogel) R.S. Cowan
Calophyllum brasiliense Cambess.
Maytenus obtusifolia Mart.

GE
PI
SI
ST
SI
SI
SC
SI
ST
SI
SI
PI
SI
SC
ST
ST
ST
ST
ST
Total

N
15
23
5
2
5
3
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
70

AB
0,522
0,207
0,119
0,176
0,034
0,035
0,122
0,036
0,033
0,022
0,042
0,024
0,023
0,007
0,007
0,005
0,005
0,003
1,4205

DA
300
460
100
40
100
60
20
60
60
40
20
20
20
20
20
20
20
20
1400

DR
21,43
32,86
7,14
2,86
7,14
4,29
1,43
4,29
4,29
2,86
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
100
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FA
100
100
40
40
60
60
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
680

FR
14,71
14,71
5,88
5,88
8,82
8,82
2,94
5,88
5,88
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
100
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DoA
10,43
4,13
2,38
3,51
0,68
0,70
2,45
0,73
0,66
0,44
0,83
0,48
0,45
0,14
0,13
0,10
0,10
0,06
28,409

DoR
36,72
14,55
8,37
12,37
2,39
2,48
8,62
2,56
2,33
1,55
2,92
1,69
1,58
0,5
0,46
0,35
0,35
0,21
100

VC
58,15
47,40
15,52
15,23
9,54
6,76
10,04
6,85
6,62
4,40
4,35
3,12
3,01
1,93
1,89
1,78
1,78
1,64
200

VI
72,85
62,11
21,40
21,11
18,36
15,59
12,99
12,73
12,50
7,34
7,29
6,06
5,95
4,87
4,83
4,72
4,72
4,58
300
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Ponto 3

O levantamento fitossociológico amostrou 21 espécies em 66 indivíduos. A área
basal foi de 18,22 m2/ha, com uma densidade de 1320 ind/ha. A altura média foi
de 6,5 m. Utilizando o critério de inclusão previsto na Lei 5361, de políticas
florestais do Espírito Santo (DAP ≤ 10 cm), foi encontrada uma área basal de
13,35 m2/ha, sendo por isso classificado como Estágio Médio de Regeneração.
A análise de distribuição diamétrica indicou um padrão em J invertido dos
indivíduos, indicando que a comunidade é composta por um maior número de
indivíduos jovens (Figura 5-416). Este resultado infere que a resiliência do estrato
superior deste trecho não está comprometida, possuindo então capacidade de
auto-sustentação.

Figura 5-416: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
no ponto 3 (estágio médio de regeneração), em Aracruz, ES.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 2,51, com equabilidade J de 0,83. Assim como
os outros trechos amostrados, este também apresentou baixa diversidade,
indicando que esta área é proveniente da regeneração natural pós-distúrbios,
podendo ser por corte de madeira ou corte raso da vegetação. Esta condição é
facilmente percebida quando estes valores são comparados com os encontrados
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para as florestas de Tabuleiro intactas do Norte capixaba, já que estas chegam a
diversidades elevadas, ultrapassando valores de H’=4 (ROLIM & NASCIMENTO,
1997; JESUS & ROLIM, 2005).
Das espécies observadas 38% pertencem ao grupo ecológico das Secundárias
Iniciais (Figura 5-417), sendo 29% de Secundárias Tardias e 14% de Pioneiras.
Assim como, no ponto 2, o baixo número de espécies Pioneiras indica que o
trecho estudado está avançando sucessionalmente. Também, como o encontrado
anteriormente, a maior representatividade de espécies Secundárias iniciais e
Tardias corrobora com idéia de avanço sucessional deste trecho.

Figura 5-417: Distribuição do número de
indivíduos (%) por grupos ecológicos no ponto 3
(estágio médio de regeneração). PI=Pioneira;
SI=Secundária inicial; SC=Sem classificação.

Neste ponto Eschweilera ovata foi a espécie de maior valor de importância na
comunidade (Tabela 5-95). Eschweilera ovata é classificada por Jesus e Rolim
(2005), para as florestas de Tabuleiro do norte do Espírito Santo como secundária
tardia, sendo encontrada por Oliveira et al. (2006), restrita aos trechos de florestas
com maior avanço sucessional. Entre as 10 espécies mais importantes deste
estudo predominam espécies Secundárias Iniciais, sendo Gochnatia polymorpha
a única espécie Pioneira.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1023

Neste ponto as espécies Eschweilera ovata e Matayba guianensis apresentaram
uma distribuição de indivíduos predominante nas primeiras classes diamétricas
(Figura 5-418 e Figura 5-419). Já Gochnatia polymorpha apresentou indivíduos
em apenas uma classe diamétrica, sendo a classe de 19,8 a 24,8 cm, indicando
que esta espécie tende a sair do sistema por auto-desbaste (Figura 5-420). Este
resultado permite inferir que estes trechos estão na dinâmica sucessional com
tendência para o estabelecimento das espécies Secundárias Iniciais e Tardias.
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Tabela 5-95: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no ponto 3 (estágio médio). GE = Grupo ecológico (PI= Pioneira; SI=
Secundária inicial; ST= Secundária tardia e SC= Sem classificação); N = Número de indivíduos; AB= Área basal; DA = Densidade absoluta; DR =
Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC = Valor de
Cobertura; VI= Valor de importância.
Espécie
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Matayba guianensis Aubl.
Tapirira guianensis Aubl.
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Psidium cattleianum
Myrsine umbellata Mart.
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Mirtaceae 5
Inga laurina Willd.
Allophylus puberulus (Cambess.) Randlk.
Swartzia apetala var. glabra (Vogel) R.S. Cowan
Deguelia sp.
Mirtaceae 2
Lauracea sp.1
Byrsonima sericea DC.
Psychotria carthagenensis Jacq.
Simaroubacea 1
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
INDET 3
Cupania rugosa Radlk.
Total

GE
ST
SI
SI
SI
SI
ST
SI
PI
ST
SI
ST
ST
SC
ST
SC
PI
SI
SC
SI
SC
PI

N
14
16
5
4
3
3
3
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66

AB
0,167
0,111
0,187
0,125
0,072
0,023
0,022
0,073
0,019
0,033
0,016
0,013
0,013
0,011
0,007
0,006
0,004
0,003
0,003
0,003
0,002
0,911

DA
280
320
100
80
60
60
60
40
60
20
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1320

DR
21,21
24,24
7,58
6,06
4,55
4,55
4,55
3,03
4,55
1,52
3,03
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
100

FA
100
100
40
40
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
740
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FR
13,51
13,51
5,41
5,41
8,11
8,11
8,11
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
100

DoA
3,33
2,22
3,73
2,50
1,44
0,45
0,44
1,46
0,37
0,66
0,31
0,27
0,25
0,22
0,14
0,12
0,08
0,06
0,05
0,05
0,05
18,22
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DoR
18,30
12,19
20,49
13,73
7,89
2,49
2,39
8,03
2,04
3,63
1,72
1,47
1,38
1,20
0,79
0,64
0,42
0,35
0,28
0,28
0,27
100

VC
39,51
36,44
28,07
19,79
12,44
7,04
6,94
11,06
6,59
5,15
4,75
2,98
2,89
2,72
2,30
2,15
1,94
1,87
1,80
1,80
1,78
200

VI
53,02
49,95
33,48
25,20
20,55
15,15
15,04
13,77
9,29
7,85
7,46
5,69
5,60
5,42
5,00
4,85
4,64
4,57
4,50
4,50
4,49
300
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Figura 5-418: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
de Eschweilera ovata no ponto 3 (estágio médio de regeneração),
em Aracruz, ES.

Figura 5-419: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
de Gochnatia polymorpha no ponto 3 (estágio médio de
regeneração), em Aracruz, ES.
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Figura 5-420: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
de Matayba guianensis no ponto 3 (estágio médio de
regeneração), em Aracruz, ES.

ii.

Restinga

a) Arbustiva fechada não inundável (Pós-praia)


Pontos 1, 2 e 3

Para melhor visualização dos resultados e devido a poucas variações estruturais
e florísticas existentes entre os três pontos analisados ele serão apresentados em
um único tópico, diferentemente do exposto para as outras formações estudadas.
Os três pontos apresentaram alternância em suas espécies mais importantes,
sendo que no ponto 1 foram Schinus terebinthifolius, Bromelia antiacantha,
Capparis flexuosa, Guapira pernambucensis, Smilax rufescens e Allagoptera
arenaria (Tabela 5-96, Tabela 5-97 e Tabela 5-98), já no ponto 2, as espécies
mais importantes foram Allagoptera arenaria, Schinus terebinthifolius, Bromelia
antiacantha, Ipomoea pes-caprae, Ocotea notata e Sporobolus virginicus. No
ponto 3 as espécies mais importantes foram Allagoptera arenaria, Psidium
macahense,

Schinus

terebinthifolius,

Bromelia

antiacantha,

Guapira

pernambucensis e Smilax rufescens.
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Tabela 5-96: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas em ordem
decrescente de VI no ponto 1 (pós-praia). FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência
relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VI = Valor de
importância.
Espécie
Schinus terebinthifolius Raddi
Bromelia antiacantha Bertol.
Capparis flexuosa (L.) L.
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Smilax rufescens Griseb.
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Sporobolus virginicus (L.) Kunth.
Oxypetalum banksii Schult.
Passiflora mucronata Lam.
Alternanthera littoralis (Mart.) A. St.-Hil.
Bumelia obtusifolia Humb. ex Roem. & Schult.
Jacquinia armillaris Jacq
Lantana camara L.
INDET 1
Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.
Psidium macahense O. Berg
Myrsine umbellata Mart.
INDET 2
Serjania sp.
Tocoyena bullata (Vell.) Mart.
Cyphomandra sycocarpa (Mart. & Sendtn.) Sendtn.
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Serjania salzmanniana Schltdl.
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G. D. Rowley
Mikania glomerata Triana
Total

FA
1
1
0,8
0,8
1
0,4
0,6
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
13

FR
7,69
7,69
6,15
6,15
7,69
3,08
4,62
6,15
6,15
4,62
4,62
3,08
3,08
3,08
4,62
3,08
3,08
3,08
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
100

DoA
2,64
0,99
1,08
0,34
0,17
0,44
0,28
0,11
0,11
0,23
0,22
0,35
0,34
0,33
0,14
0,16
0,13
0,13
0,17
0,15
0,06
0,05
0,03
0,03
0,01
0,01
8,662

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

DoR
30,45
11,37
12,42
3,87
1,93
5,08
3,26
1,27
1,21
2,69
2,54
4,04
3,87
3,81
1,56
1,80
1,50
1,44
1,96
1,73
0,69
0,58
0,39
0,35
0,12
0,07
100

VI
38,15
19,06
18,58
10,02
9,62
8,16
7,87
7,42
7,37
7,31
7,16
7,12
6,94
6,89
6,17
4,88
4,58
4,52
3,50
3,27
2,23
2,12
1,93
1,88
1,65
1,61
200
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Tabela 5-97: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas em ordem
decrescente de VI no ponto 2 (pós-praia). FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência
relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VI = Valor de
importância.
Espécie
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Schinus terebinthifolius Raddi
Bromelia antiacantha Bertol.
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
Ocotea notata (Nees & C. Martius ex Nees) Mez
Sporobolus virginicus (L.) Kunth.
Lantana camara L.
Oxypetalum banksii Schult.
Alternanthera littoralis (Mart.) A. St.-Hil.
Passiflora mucronata Lam.
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Canavalia rosea (Sw.) DC.
Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears
Sideroxylon obtusifolum Humb. ex Roem. & Schult.
Hydrocotyle umbellata L.
Mikania glomerata Spreng.
Piper amalago L.
Capparis flexuosa (L.) L.
Melanopsidium nigrum Colla
indet 11
Serjania sp 2
indet. 10
Ziziphus platyphylla Reissek
Serjania salzmanniana Schltdl.
Smilax rufescens Griseb.
Passiflora edulis Sims
Cereus fernambucensis Lem.
Total

FA
1
0,8
0,6
1
0,6
1
0,8
0,6
0,4
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
12,8

FR
7,81
6,25
4,69
7,81
4,69
7,81
6,25
4,69
3,13
6,25
4,69
4,69
3,13
3,13
4,69
3,13
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
100

DoA
2,26
0,58
0,52
0,32
0,35
0,10
0,18
0,25
0,25
0,06
0,12
0,08
0,15
0,13
0,02
0,05
0,12
0,11
0,10
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,01
0,00
0,00
5,923
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DoR
38,14
9,83
8,69
5,34
5,96
1,64
3,09
4,29
4,22
0,96
1,94
1,28
2,45
2,19
0,41
0,81
2,03
1,79
1,69
0,89
0,68
0,51
0,51
0,34
0,24
0,07
0,03
100

VI
45,95
16,08
13,38
13,15
10,65
9,45
9,34
8,98
7,35
7,21
6,63
5,97
5,57
5,32
5,09
3,94
3,59
3,35
3,25
2,46
2,24
2,07
2,07
1,90
1,80
1,63
1,60
200
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Tabela 5-98: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas em ordem
decrescente de VI no ponto 2 (pós-praia). FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência
relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VI = Valor de
importância.
Espécie
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Psidium macahense O. Berg
Schinus terebinthifolius Raddi
Bromelia antiacantha Bertol.
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Smilax rufescens Griseb.
Lantana camara L.
Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.
Eugenia uniflora L.
Miconia glomerata Triana
Piper amalago L.
Passiflora mucronata Lam.
Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
Lundia cordata DC.
Serjania salzmanniana Schltdl.
Psychotria bahiensis DC.
Vanilla bahiana Hoehne
Myrsine umbellata Mart.
Billbergia euphemiae E. Morren
Hydrocotyle umbellata L.
Total

FA
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,80
0,60
0,60
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
11,00

FR
9,09
7,27
9,09
9,09
9,09
9,09
5,45
7,27
5,45
5,45
3,64
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
100,00

DoA
28,78
15,29
11,09
7,42
3,25
0,53
2,41
0,83
0,46
0,37
0,75
0,50
0,40
0,40
0,17
0,10
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
73,20

DR
39,32
20,89
15,15
10,14
4,44
0,72
3,29
1,13
0,63
0,51
1,02
0,68
0,55
0,55
0,23
0,14
0,14
0,12
0,11
0,10
0,08
0,07
100,00

VI
48,41
28,16
24,24
19,23
13,53
9,81
8,75
8,41
6,08
5,96
4,66
2,50
2,36
2,36
2,05
1,95
1,95
1,94
1,93
1,91
1,90
1,89
200,00

A riqueza de espécies presentes nos três pontos de amostragem não apresentou
diferenças marcantes, sendo 26 espécies no ponto 1, 27 espécies no ponto 2 e 22
espécies no ponto 3. Esta situação demonstra uma condição pouco heterogênea
ao longo dos pontos amostrais.
Schinus terebinthifolius, que foi uma das espécies mais importantes deste estudo,
foi encontrada como a mais importante da formação pós-praia por Fabris &
Pereira (1990), sendo também amostrado por Assis et al. (2004), em um trecho
de floresta em Setiba/ES, não estando entre as mais importantes.
Allagoptera arenaria foi a mais importante nos pontos 2 e 3, como também
encontrado por Henriques et al. (1986), para a região de entre moitas da restinga
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de Carapebus/RJ e Zaluar (1997), nesta mesma restinga. Fabris & Pereira (1990),
citam esta espécie entre as 10 mais importantes da formação pós-praia da
restinga de Setiba/ES.
Ipomoea pes-caprae, se destaca devido a seu alto valor de freqüência e
dominância relativas, esta é encontrada por todo o litoral do Espírito Santo
ocupando diferentes posições em relação ao valor de importância (THOMAZ,
1991; PEREIRA et al., 1992).
Panicum racemosum obteve o segundo maior VI, tendo sido amostrada por
Thomaz (1991), neste Parque, porém com valores mais baixos. Em outras áreas
deste Estado as análises revelaram posições próximas ao encontrado em
Jacarenema, como em Interlagos (Vila Velha) (PEREIRA et al., 1992), Praia dos
Carais (Guarapari), Itaoca (Anchieta) e Pontal de Ipiranga (Linhares) (THOMAZ,
1991).
Dalbergia ecastophyllum contribuiu para caracterizar esta área como arbustiva. É
encontrada nas formações mata seca e pós-praia (ARAUJO & HENRIQUES,
1984; PEREIRA, 1990; PEREIRA & ASSIS, 2000), sendo também citada para
áreas de transições de manguezais e cursos de água (WEILER JÚNIOR, 1998).
Capparis flexuosa é citada para vegetação de porte arbustivo (formação póspraia) em outros estudos com restingas (FABRIS & PEREIRA, 1990; PEREIRA &
ZAMBOM, 1998), mas também fazendo parte do sub-bosque da mata seca de
restinga (FABRIS & CÉSAR, 1996; ASSIS et al., 2004; PEREIRA & ASSIS, 2000).
Embora a espécie Jacquinia armilaris não tenha apresentado altos valores de
importância neste estudo, a sua presença na amostragem no ponto 1 é de
extrema importância no que tange à conservação desta localidade, já que esta
espécie consta na lista de espécies ameaçadas de extinção do Espírito Santo.
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b) Floresta não inundável (Mata seca de Restinga)


Ponto 1

O levantamento fitossociológico amostrou 10 espécies em 66 indivíduos. A área
basal foi de 20,65 m2/ha, com uma densidade de 1320 ind/ha. A altura média foi
de 5,8 m. Este valor de área basal apresenta-se mais baixo do encontrado por
Assis et al. (2004), (27,52 m2/ha) e Fabris (1995), (32,09 m2/ha) em outras
Restingas do Espírito Santo.
A análise de distribuição diamétrica indicou um padrão em J invertido dos
indivíduos, indicando que a comunidade é composta por um maior número de
indivíduos jovens (Figura 5-421). Este resultado infere que a resiliência do estrato
superior deste trecho não está comprometida, possuindo então capacidade de
auto-sustentação da comunidade arbórea.

Figura 5-421: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
no ponto 3 (mata seca de Restinga) em Aracruz, ES.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 1,71, com equabilidade J de 0,74. Os valores
de diversidade e equabilidade encontrados neste estudo foram diferentes
daqueles obtidos em outras Restingas (Tabela 5-99), estando bem abaixo dos
padrões para esta formação.
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Tabela 5-99: Valores de diversidade e equabilidade de algumas florestas não inundáveis
de Restingas da costa brasileira.
Referência
Assis et al. (2004)
Assumpção & Nascimento (2000)
Lobão & Kurtz (2000)
Fabris (1995)

Município
Setiba/ES
São João da Barra/RJ
Armação de Búzius/RJ
Setiba/ES

H'
3,73
2,81
2,52
3,7

J
0,826
0,76
0,827

Coccoloba alnifolia foi a espécie de maior valor de importância neste ponto de
amostragem (

Tabela 5-100), estando seguida de Myrsine umbellata, Lauraceae 1, Pera glabrata
e Matayba guianensis. Estas espécies são citadas para diferentes pontos do
Espírito Santo por diversos autores (PEREIRA, 1990; PEREIRA & ARAUJO,
2000; ASSIS et al., 2004).


Ponto 2

O levantamento fitossociológico amostrou 19 espécies em 65 indivíduos,
demonstrando uma riqueza de espécies maior para este ponto em relação ao
ponto 1 de amostragem. A área basal foi de 21,74 m2/ha, com uma densidade de
1300 ind/ha. A altura média foi de 6,4 m. Assim como no ponto 1 o valor de área
basal apresenta-se mais baixo do encontrado por Assis et al. (2004), (27,52
m2/ha) e Fabris (1995), (32,09 m2/ha) em outras Restingas do Espírito Santo.
A análise de distribuição diamétrica definiu um padrão em J invertido dos
indivíduos, indicando que a comunidade é composta por um maior número de
indivíduos jovens (Figura 5-422). Este resultado infere que a resiliência do estrato
superior deste trecho não está comprometida, possuindo então capacidade de
auto-sustentação da comunidade arbórea.
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Tabela 5-100: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas em ordem decrescente de VI no ponto 1 (mata seca de Restinga). N =
Número de indivíduos; AB= Área basal; DA = Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência
relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC = Valor de cobertura; VI = Valor de importância.
Espécie
Coccoloba alnifolia Casar.
Rapanea umbellata Mart.
Lauraceae 1
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Matayba guianensis Aubl.
Maytenus obtusifolia Mart.
Schinus terebinthifolius Raddi
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Myrtaceae sp.1
Eugenia uniflora L.
Total

N
27
15
8
5
5
2
1
1
1
1
66

AB
0,5613
0,1842
0,0569
0,0983
0,0558
0,0102
0,04
0,013
0,0095
0,0034
1,0327

DA
540
300
160
100
100
40
20
20
20
20
1320

DR
40,91
22,73
12,12
7,58
7,58
3,03
1,52
1,52
1,52
1,52
100

FA
100
100
80
60
40
40
20
20
20
20
500

FR
20
20
16
12
8
8
4
4
4
4
100
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DoA
11,226
3,684
1,138
1,966
1,117
0,204
0,8
0,261
0,19
0,068
20,654

DoR
54,35
17,84
5,51
9,52
5,41
0,99
3,87
1,26
0,92
0,33
100
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VC
95,263
40,566
17,631
17,093
12,984
4,017
5,387
2,778
2,433
1,846
200

VI
115,263
60,566
33,631
29,093
20,984
12,017
9,387
6,778
6,433
5,846
300
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Figura 5-422: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
no ponto 3.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 2,13, com equabilidade J de 0,72. Os valores
de diversidade e equabilidade encontrados neste estudo foram diferentes
daqueles obtidos em outras Restingas (Tabela 5-99), estando abaixo dos padrões
para esta formação.
Pera glabrata foi a espécie de maior valor de importância, estando seguida de
Myrsine umbellata e Protium heptaphyllum (Tabela 5-101). Estas duas espécies,
bem como as demais, são citadas para diferentes pontos do Espírito Santo por
diversos autores (PEREIRA, 1990; PEREIRA & ARAUJO, 2000; ASSIS et al.,
2004) estando entre as mais importantes em alguns estudos (FABRIS, 1995;
ASSIS et al., 2004).
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Tabela 5-101: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas em ordem decrescente de VI no ponto 2 (Mata Seca de Restinga). N
= Número de indivíduos; AB= Área basal; DA = Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência
relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC = Valor de cobertura; VI = Valor de importância.
Espécie
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Myrsine umbellata Mart.
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Myrtaceae sp.2
Erythroxylum subsessile (Mart.) O. E. Schulz
Abarema jupumba (Willd.) Britton & Killip.
Psychotria carthaginensis Jacq.
Schinus terebinthifolius Raddi
Lauraceae 1
inga sp.
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Eugenia uniflora L.
Cathedra rubricaulis Miers
Myrtaceae sp.4
Matayba guianensis Aubl.
Mrtaceae sp. 3
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Annonaceae sp.1
Campomanesia guazumifolia
Total

N
13
26
4
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65

AB
0,7055
0,1703
0,0422
0,0119
0,0054
0,0057
0,0391
0,0214
0,0231
0,014
0,0129
0,0073
0,0067
0,0066
0,0063
0,0026
0,0026
0,0018
0,0018
1,0873

DA
260
520
80
60
60
40
20
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1300

DR
20
40
6,15
4,62
4,62
3,08
1,54
3,08
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
100

FA
80
80
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
580

FR
13,79
13,79
6,9
6,9
6,9
6,9
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
100
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DoA
14,111
3,406
0,845
0,239
0,107
0,113
0,781
0,428
0,462
0,281
0,259
0,146
0,134
0,133
0,127
0,052
0,052
0,036
0,036
21,746
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DoR
64,89
15,66
3,89
1,1
0,49
0,52
3,59
1,97
2,13
1,29
1,19
0,67
0,62
0,61
0,58
0,24
0,24
0,16
0,16
100

VC
84,89
55,663
10,039
5,713
5,108
3,598
5,131
5,046
3,665
2,83
2,728
2,21
2,154
2,148
2,121
1,776
1,776
1,703
1,703
200

VI
98,683
69,456
16,935
12,61
12,005
10,495
8,579
8,494
7,113
6,278
6,176
5,658
5,602
5,597
5,569
5,224
5,224
5,151
5,151
300
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Ponto 3

Neste ponto o levantamento fitossociológico amostrou 19 espécies em 65
indivíduos, demonstrando uma riqueza de espécies maior para este ponto em
relação ao ponto 1 de amostragem. A área basal foi de 21,74 m2/ha, com uma
densidade de 1300 ind/ha. A altura média foi de 6,4 m. Assim como no ponto 1, o
valor de área basal apresenta-se mais baixo do que o encontrado por Assis et al.
(2004), (27,52 m2/ha) e Fabris (1995), (32,09 m2/ha) em outras Restingas do
Espírito Santo.
A análise de distribuição diamétrica indicou um padrão em J invertido dos
indivíduos, indicando que a comunidade é composta por um maior número de
indivíduos jovens (Figura 5-423). Este resultado infere que a resiliência do estrato
superior deste trecho não está comprometida, possuindo então capacidade de
auto-sustentação da comunidade arbórea.

Número de indivíduos
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Figura 5-423: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados
no ponto 3 (Mata Seca de Restinga) em Aracruz, ES.

A diversidade de Shanonn (H’) foi 1,89, com equabilidade (J) de 0,86. Os valores
de diversidade e equabilidade encontrados neste estudo foram diferentes

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1037

daqueles obtidos em outras Restingas (Tabela 5-99), estando muito abaixo dos
padrões para esta formação.
Neste trecho a espécie de maior valor de importância foi Inga laurina, estando
seguida de Schinus terebinthifolius, Coccoloba alnifolia, Eugenia uniflora e
Campomanesia guazumifolia (

Tabela 5-102). Estas espécies, bem como as demais, são citadas para diferentes
pontos do Espírito Santo por diversos autores (PEREIRA, 1990; PEREIRA &
ARAUJO, 2000; ASSIS et al., 2004).

5.2.1.1.5 Análises qualitativas (florísticas)
Na área de influência direta do empreendimento foi encontrado um total de 198
espécies pertencentes a 70 famílias botânicas (Tabela 5-103), entre espécies
nativas e exóticas. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae
(24 espécies); Myrtaceae (17) e Arecaceae (08). No entanto, grande parte das
famílias (36 famílias) encontra-se representada por apenas uma espécie. A
distribuição de poucas espécies por família parece ser um padrão comum em
biomas tropicais de alta diversidade e foi encontrada por alguns autores que
analisaram áreas do Sudeste brasileiro.
A presença da família Leguminosae (Fabaceae) como a de maior número de
espécies é fato comum para as florestas neotropicais, como as analisadas por
Gentry (1988). Além disso, esta família possui, além de representantes nativos,
outros exóticos/invasores que ocupam áreas já degradadas antropicamente,
como por exemplo, as áreas de plantio de eucalipto e macegas como observado
na área estudada.
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Tabela 5-102: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas em ordem decrescente de VI no ponto 3 (Mata Seca de Restinga). N =
Número de indivíduos; AB= Área basal; DA = Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência relativa;
DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; VC = Valor de cobertura; VI = Valor de importância.
Espécie
Inga laurina Willd.
Schinus terebinthifolius Raddi
Coccoloba alnifolia Casar.
Eugenia uniflora L.
Campomanesia gauzumifolia (Cambess.) O. Berg
Cyphomandra sycocarpa (Mart. & Sendtn.) Sendtn.
Lauraceae 1
Guarea macrophylla Vahl
Ziziphus platyphylla Reissek
Total

N
11
9
8
5
5
2
1
1
1
43

AB
0,509
0,0936
0,1205
0,0391
0,0167
0,0306
0,0103
0,0035
0,0018
0,8251

DA
220
180
160
100
100
40
20
20
20
860

DR
25,58
20,93
18,6
11,63
11,63
4,65
2,33
2,33
2,33
100

FA
80
80
60
80
40
40
20
20
20
440
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FR
18,18
18,18
13,64
18,18
9,09
9,09
4,55
4,55
4,55
100

DoA
10,18
1,872
2,409
0,782
0,334
0,612
0,206
0,07
0,036
16,503

Revisão 00
Dezembro / 2009

DoR
61,69
11,35
14,6
4,74
2,03
3,71
1,25
0,42
0,22
100

VC
87,269
32,277
33,205
16,369
13,655
8,357
3,576
2,75
2,542
200

VI
105,451
50,459
46,842
34,551
22,746
17,448
8,121
7,296
7,088
300
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A presença de Myrtaceae como uma das mais importantes na área estudada
corrobora com os dados obtidos em outras amostragens em florestas tropicais.
Mori et al. (1983), destacaram a importância da família Myrtaceae no leste do
Brasil. Essa importante constatação foi também confirmada por Peixoto e Gentry
(1990), que consideram a grande representatividade de Myrtaceae uma
característica das florestas da costa atlântica do Brasil.
Outros autores, desenvolvendo trabalhos de fitossociologia na costa leste do
Brasil, também encontram Myrtaceae como família mais rica em número de
espécies em vários ambientes, como na restinga (TRINDADE, 1991; FABRIS,
1995), na mata atlântica de encosta (THOMAZ, 1996) e na mata de tabuleiro
(SIMONELLI et al., 2008).
Com relação aos hábitos (Figura 5-424), a sinúsia arbórea (42% das espécies) foi
a mais encontrada, principalmente nos fragmentos de matas, seguida das
herbáceas. O baixo número de espécies epífitas encontradas (apenas 05) é um
indicativo de que a maior parte das áreas estudadas encontra-se nos primeiros
estágios sucessionais, pois a composição e abundância destas plantas dependem
das condições microclimáticas e substrato disponível para colonização (BONNET
& QUEIROZ, 2006).
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Tabela 5-103: Relação das espécies encontradas na área de influência direta do empreendimento, em Aracruz, ES. Onde: N.C.= Número de coleta de
Marcelo Simonelli; PP= Pós praia (Formação arbustiva fechada não inundável); MS= Mata Seca (Formação Florestal não inundável); FI= Formação
arbustiva fechada inundada; Estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica; EM= Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica; MA= Macega; EU=
Plantio de Eucalipto.
FAMÍLIA
AMARANTHACEAE
AMARANTHACEAE
AMARYLLIDACEAE
ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE
APOCYNACEAE
APOCYNACEAE
APOCYNACEAE
APOCYNACEAE
APOCYNACEAE
ARACEAE
ARALIACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Alternanthera littoralis (Mart.) A. St.-Hil.
Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears
Amaryllis reticulata L'Her.
Schinus terebinthifolius Raddi
Tapirira guianensis Aubl.
Thyrsodium spruceanum Benth.
Xylopia sericea A. St.-Hil.
Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson
Mandevilla sp.
Oxypetalum banksii Schult.
Rauwolfia grandiflora Mart. ex A. DC.
Tabernaemontana laeta Mart.
Philodrendon sp.
Hydrocotyle umbellata L.
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret
Attalea humilis Mart. ex Spreng.
Bactris caryotifolia Mart.
Bactris setosa Mart.
Bactris sp.
Bactris vulgaris Barb. Rodr.
Desmoncus orthacanthos Mart.
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Emilia sonchifolia (L.) DC.

Aroeira-da-praia
Cupuba
Tarumã
Pindaíba-branca
Agoniada

Leiteira
Cipó-imbê
Gurirí
Brejaúba
Indaiá
Airí
Airí
Tucum
Airí
Cerca-onça
Macela
Casadinha
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HÁBITO
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Liana
Liana
Arbórea
Arbórea
Epífita
Herbácea
Herbácea
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Herbácea
Herbácea

RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X
X
X
1692 X X X X X
X
X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
N.C.
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FAMÍLIA
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BURSERACEAE
CACTACEAE
CACTACEAE
CACTACEAE
CALYCERACEAE
CANNABACEAE
CAPPARACEAE
CARICACEAE
CELASTRACEAE
CHRYSOBALANACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE

ESPÉCIE
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Mikania glomerata Spreng.
Vernonia escorpioides Less
Anemopaegma sp.
Jacaranda puberula Cham.
Lundia cordata DC.
Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum.
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Cordia verbenacea DC.
Aechmea blanchetiana (Baker) L. B. Sm.
Billbergia euphemiae E. Morren
Bromelia antiacantha Bertol.
Quesnelia quesneliana (Brongn.) L. B. Sm.
Tillandsia gardneri Lindl.
Tillandsia stricta Sol.
Vriesea neoglutinosa Mez
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Cereus fernambucensis Lem.
Pereskia aculeata Mill.
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G.D. Rowley
Acicarpha spathulata R. Br.
Trema micrantha (L.) Blume
Capparis flexuosa (L.) L.
Carica sativa Tussac
Maytenus obtusifolia Mart.
Couepia schottii Fritsch
Calophyllum brasiliense Cambess.
Kielmeyera albopunctata Saddi
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NOME VULGAR

HÁBITO

Camará
Guaco

Arbórea
Liana
Arbustiva
Liana
Arbórea
Liana
Liana
Arbustiva
Arbustiva
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Epífita
Epífita
Epífita
Arbórea
Herbácea
Arbustiva
Herbácea
Herbácea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea

Carobinha
Cipó-alho
Baleeira
Gravatá

Gravatá
Almescla
Cardo-da-praia
Orapunóbiles
Cardo-da-praia
Crindiúva
Mamoeiro
Milho-torrado
Guanandí
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RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
1687 X X
X X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
N.C.
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FAMÍLIA
CLUSIACEAE
COMBRETACEAE
COMMELINACEAE
COMMELINACEAE
CONVOLVULACEAE
CONVOLVULACEAE
CUCURBITACEAE
CYPERACEAE
DILLENIACEAE
ERYTHROXYLACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
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ESPÉCIE

NOME VULGAR

Kielmeyera membranacea Casar.
Terminalia catappa L.
Commelina bengalensis Linn.
Dichorisandra thrysiflora Mikan
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
Momordica charantia L.
Scleria secans (L.) Urb.
Davilla rugosa Poir.
Erythroxylum subsessile (Mart.) O. E. Schulz
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.
Jatropha urens L.
Manihot esculenta Crantz
Abarema jupumba (Willd.) Britton & Killip.
Abrus precatorius L.
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.
Andira fraxinifolia Benth.
Andira legalis (Vell.) Toledo
Canavalia rosea (Sw.) DC.
Centrosema virginianum (L.) Benth.
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H. S. Irwin & Barneby
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene
Cratylia hypargyraea Mart. Ex. Benth
Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.
Deguelia sp.
Inga hispida Schott ex Benth.
Inga laurina Willd.
Inga sp.

Castanheira
Trapoeraba

Batateira-da-praia
Melão-de-São Caetano
Navalha-de-macaco
Cipó-caboclo

Pinão, Cansanção
Mandióca

Acácia
Angelim
Feijão-da-praia

Ingá-mirim
Ingá-facão
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HÁBITO
Arbustiva
Arbórea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Liana
Herbácea
Liana
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Liana
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Herbácea
Liana
Arbórea
Herbácea
Liana
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea

RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1676
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
1696
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
N.C.
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FAMÍLIA
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
HELICONIACEAE
HYPERICACEAE
INDETERMINADA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
LECYTHIDACEAE
MALPIGHIACEAE
MALPIGHIACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE

ESPÉCIE
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NOME VULGAR

Pterocarpus rohrii
Senna australis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
Senna occidentalis (L.) Link
Senna sp.
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.
Swartzia apetala Raddi
Vigna halophila (Piper) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev
Zornia diphylla (L.) Pers.
Heliconia psittacorum L. f.
Vismia brasiliensis Choisy
Indet. 1
Indet. 2
Indet. 3
Indet. 4
Indet. 5
Indet. 6
lauracea sp.1
Ocotea notata (Nees & C. Martius ex Nees) Mez
Ocotea sp. 2
Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & Coe-Teixeira
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Byrsonima sericea DC.
Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A. Juss.
Hibiscus tiliaceus L.
Hidrogaster trinerve Kuhlmann
Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

Fedegoso

Arrozinho-do-campo
Helicônia

Imbiriba
Muricí
Algodoeiro-da-praia

Imbiruçu
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HÁBITO
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Herbácea
Arbórea
Herbácea
Arbustiva
Herbácea
Herbácea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Arbustiva
Arbórea

RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X X
X
X
X
X
X
1699
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
1695
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
1685
X
X
N.C.
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FAMÍLIA
MALVACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELIACEAE
MENISPERMACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MYRSINACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
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ESPÉCIE
Sida sp.
Miconia albicans (Sw.) Triana
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin
Miconia prasina (Sw.) DC.
Guarea macrophylla Vahl
Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff
Artocarpus heterophyllus Lam.
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.
Ficus clusiifolia (Miq.) Schott ex Spreng.
Ficus sp.
Sorocea guilleminiana Gaudich.
Rapanea umbellata (Mart.) Mez
Calyptranthes brasiliensis Spreng.
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg
Eucalyptus sp.
Eugenia sp.
Eugenia uniflora L.
Gomidesia martiana O. Berg
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) Legrand
Myrtaceae sp. 1
Myrtaceae sp. 2
Myrtaceae sp. 3
Myrtaceae sp. 4
Myrtaceae sp. 5
Myrtaceae sp. 6
Psidium cattleyanum Sabine
Psidium guineense Sw.

NOME VULGAR

HÁBITO

Guaxuma

Herbácea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Liana
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva

Jaqueira
Figueira

Gabiroba
Eucalípto
Pitangueira

Araçá
Aracá
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RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X
X
X
X X
1698
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
N.C.
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FAMÍLIA
MYRTACEAE
NYCTAGINACEAE
OCHNACEAE
OLACACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
PASSIFLORACEAE
PASSIFLORACEAE
PASSIFLORACEAE
PERACEAE
PHYLLANTHACEAE
PICRAMNIACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POLYGALACEAE
POLYPODIACEAE
POLYPODIACEAE
PTERIDACEAE
RHAMNACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE

ESPÉCIE
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Psidium macahense O. Berg
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Ouratea cuspidata Tiegh.
Cathedra rubricaulis Miers
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & H.R. Sweet
Oncidium ciliatum Lindl.
Vanilla bahiana Hoehne
Passiflora alata Dryand.
Passiflora edulis Sims
Passiflora mucronata Lam.
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Phyllanthus sp.
Picramnia bahiensis Turcz.
Otonnia sp.
Piper amalago var. medium (Jacq.) Yunck.
Melinis minutiflora P. Beauv.
Panicum maximum Jacq.
Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.
Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb..
Sporobolus virginicus (L.) Kunth
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Coccoloba alnifolia Casar.
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.
Polypodium sp.
Adiantum sp.
Ziziphus platyphylla Reissek
Borreria verticillata (L.) G. Mey.
Palicourea sp.

Orquídea
Baunilha
Maracujá-da-mata
Maracujá
Maracujá-do-mato
Sete-cascas
Quebra-pedra

Jaborandí
Capim-gordura
Capim-colonião
Capim-favorito
Grama-da-praia
Cololoba
Samambáia
Samambáia
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HÁBITO
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Herbácea
Epífita
Hemi-epífita
Liana
Liana
Liana
Arbórea
Herbácea
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Arbórea
Hemi-epífita
Herbácea
Herbácea
Arbórea
Herbácea
Arbustiva

N.C.

1697
1675

1680

1677
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RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X X
X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X

Pág.
1046

FAMÍLIA
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPOTACEAE
SAPOTACEAE
SAPOTACEAE
SAPOTACEAE
SCHIZAEACEAE
SIMAROUBACEAE
SIMAROUBACEAE
SMILACACEAE
SOLANACEAE
SOLANACEAE
SOLANACEAE
THEOPHRASTACEAE
THEOPHRASTACEAE
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ESPÉCIE

NOME VULGAR

Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.
Psychotria bahiensis DC.
Psychotria carthagenensis Jacq.
Psycotria sp.
Tocoyena bulatta (Vell.) Mart.
Citrus sp.
Rutaceae sp.1
Zanthoxylum arenarium Engl.
Allophylus puberulus (Cambess.) Randlk.
Cupania emarginata Cambess.
Cupania oblongifolia Mart.
Dodonaea viscosa Jacq.
Matayba guianensis Aubl.
Paullinia riodocensis Somner
Serjania salzmanniana Schltdl.
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist
Mimusops commersonii (G. Dong) Engl.
Pouteria coelomatica Rizzini
Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.
Lygodium volubile Sw.
Simarouba amara Aubl.
Simaroubaceae 1
Smilax rufescens Griseb.
Cestrum laevigatum Schltdl.
Cyphomandra sycocarpa (Mart. & Sendtn.) Sendtn.
Solanum sp.
Clavija spinosa (Vell.) Mez
Jacquinia armillaris Jacq.

Genipapinho
Limoeiro

Cambuatã

Cuvatã

Abricó
Acá-preto

Caixeta-preta

Barbasco, Tinguí
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HÁBITO
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Liana
Liana
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Liana
Arbórea
Arbórea
Liana
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva

N.C.

1700

1706
1682

1691
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RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
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FAMÍLIA
ULMACEAE
URTICACEAE
URTICACEAE
VERBENACEAE
VOCHYSIACEAE

ESPÉCIE
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Ziziphus platyphylla Reissek
Cecropia hololeuca Miq.
Cecropia pachystachya Trécul
Lantana camara L.
Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.

Embaúba
Embaúba
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HÁBITO

N.C.

Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Herbácea
Arbórea
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RESTINGA
TABULEIRO
PP MS FI EI EM MA EU
X
X
X
X X
X
X
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Figura 5-424: Porcentagem do número de espécies por hábito na
área de influência direta do empreendimento, Aracruz, ES.

A Figura 5-425 mostra o número de espécies encontradas por fitofisionomia,
nota-se que o maior número (96 espécies) foi encontrado no estagio inicial de
regeneração da Mata Atlântica seguido do Estágio médio (85 espécies). Isso é
facilmente explicável em face das grandes dimensões que estas fisionomias
ocupam no entorno das Matas ciliares (APPs).
Outro fato relevante é a presença de espécies bioindicadoras de determinados
tipos de ambiente. Várias espécies (Tabela 5-103) só foram encontradas nos
estágios mais maduros de regeneração da Mata Atlântica. Estas espécies são
indicadoras de áreas mais preservadas da Mata Atlântica. Também podem ser
consideradas espécies indicadoras as típicas de áreas alagadas como
Calophyllum brasiliense (Guanandí) e Bactris setosa (Tucum), que são espécies
que indicam a presença de brejos e principalmente nos bordos das matas ciliares
em contato direto com a água, ou de proximidade com lençol freático. Jacquinia
armillaris (Figura 5-426) é uma espécie ameaçada que acompanha a linha de
praia, ocorrendo em toda a área de influência direta do empreendimento somente
nesta região. Este ambiente também abriga outras espécies adaptadas às áreas
próximas ao mar como Blutaparon portulacoide, Hydrocotyle umbellata, Ipomoea
imperati e Ipomoea pes-caprae (Batateira-da-praia) herbáceas encontradas nesta
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formação e com crescimento estolonífero. Apresentam adaptações para tolerar a
salinidade destas áreas próximas ao mar (MENEZES-SILVA, 1998), e a as
erosões causadas pela ação das marés (MENEZES-SILVA & BRITEZ, 2005),
tendo também um papel importante na fixação de areia e formação de dunas.

Figura 5-425: Número de espécies por fitofisionomia na área de
influência direta do empreendimento, Aracruz, ES. PP= Pós praia
(Formação arbustiva fechada não inundável); MS= Mata Seca
(Formação Florestal não inundável); FI= Formação arbustiva
fechada inundada; Estágio inicial de regeneração da Mata
Atlântica; EMA= Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica;
MA= Macega; EU= Plantio de Eucalipto.

Espécies como Schinus terebinthifolius (aroeira), Allagoptera arenaria (gurirí) e
Rapanea umbellata (capororoca), ocorrem em diversas fisionomias, desde as
áreas de pós-praia (próximas ao oceano) e áreas degradadas como as macegas
até os estágios mais avançados de regeneração da Mata Atlântica. Outras
espécies como Rhynchelytrum repens (capim-favorito), Cordia verbenacea
(baleeira) e Momordica charantia (melão-de-São-Caetano) são bioindicadoras de
áreas degradadas e ensolaradas, pois ocorrem em fisionomias mais abertas
como macega, sub-bosque plantio de eucalipto e nos primeiros estágios de
regeneração da Mata Atlântica.
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Figura 5-426: Detalhe de Jacquinia armillaris encontrada na área de
estudo.

As espécies das famílias Anacardiaceae, Arecaceae, Cactaceae, Fabaceae,
Moraceae, Myrtaceae e Sapindaceae podem ser consideradas como espécieschave nas diversas fisionomias existentes. Estas espécies controlam a estrutura
da comunidade, principalmente por possuírem frutos zoocóricos, indicando que a
presença de animais está condicionada à manutenção destas espécies no
ambiente, que por sua vez dependem dos animais para a sua dispersão
(PEREIRA, 2007).
Entre as espécies encontradas observam-se várias exóticas (Tabela 5-104) que
são cultivadas (com fins paisagísticos ou alimentar) na área estudada ou
nasceram espontaneamente no local, entre estas se destacam:
– Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth. (Acácia) – Árvore perenifólia, de
copa piramidal densa, nativa da Austrália. No Brasil o seu cultivo é recente,
incentivado principalmente pela Vale que a disseminou a partir do Espírito
Santo (LORENZI et al., 2003).
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– Artocarpus heterophyllus Lam. (Jaqueira) – Moraceae - Frutífera exótica
originária da Índia e introduzida no Brasil ainda nos tempos coloniais e
amplamente cultivada em pomares domésticos. O fruto é consumido in
natura e as sementes torradas cozidas (LORENZI et al, 2006).
– Mimusops commersonii (G. Dong) Engl. (abricó-da-praia) – Sapotaceae –
Espécie originária de Madagascar e amplamente cultivada na arborização
urbana de cidades litorâneas brasileiras. Os frutos são comestíveis, mas
pouco apreciados (LORENZI et al, 2006).
– Terminalia catappa L. (castanheira) – Combretaceae - Espécie originária
da Ásia e Madagascar, é cultivada em todo o Brasil, principalmente em
regiões litorâneas devido à copa ampla e densa proporcionando um
magnífico sombreamento (LORENZI et al., 2003).

Foram encontradas seis espécies que constam como ameaçadas para o Estado
do Espírito Santo, todas na categoria Vulnerável (Tabela 5-104). Uma destas,
Rhodostemonodaphne capixabensis, também está presente na lista Brasileira de
espécies ameaçadas. Além disso, foram encontradas 44 espécies endêmicas da
Mata Atlântica. Não foram encontradas espécies consideradas raras, quando
comparadas com a listagem das espécies raras do Brasil (GIULIETTI et al., 2009).
A Figura 5-427 mostra o número de espécies endêmicas da Mata Atlântica e
ameaçadas por fisionomia. Nota-se que os Estágios Médio de Regeneração da
Mata Atlântica e Pós-praia são os que apresentam o maior número de espécies
ameaçadas (03 espécies) e o Estágio inicial apresenta o maior número de
espécies endêmicas da Mata Atlântica, demonstrando a importância destes
ambientes para a conservação da diversidade local.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1052

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Tabela 5-104: Relação das espécies encontradas na área de influência direta do empreendimento, em Aracruz, ES. Onde: BR =
Ameaçadas de Extinção no Brasil; ES = Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo; Utilização (AL = Alimentação; AR = Artesanal; MA =
Madeira; ME = Medicinal; OR = Ornamental).
ESPÉCIE
Abarema jupumba (Willd.) Britton & Killip.
Abrus precatorius L.
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Acicarpha spathulata R. Br.
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.
Adiantum sp.
Aechmea blanchetiana (Baker) L. B. Sm.
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Allophylus puberulus (Cambess.) Randlk.
Alternanthera littoralis (Mart.) A. St.-Hil.
Amaryllis reticulata L'Her.
Andira fraxinifolia Benth.
Andira legalis (Vell.) Toledo
Anemopaegma sp.
Artocarpus heterophyllus Lam.
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret
Attalea humilis Mart. ex Spreng.
Bactris caryotifolia Mart.
Bactris setosa Mart.
Bactris sp.
Bactris vulgaris Barb. Rodr.
Billbergia euphemiae E. Morren
Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears
Borreria verticillata (L.) G. Mey.

AMEAÇADAS
RECUPERAÇÃO
ENDÊMICAS
UTILIZAÇÃO INVASORAS EXÓTICAS
BR
ES
Tabuleiro Restinga
X
AR
OR
ME, AR

X
X

X

X

VU

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

OR
AR, AL

X
X

X
X

MA
MA

X
X
X
X

AL, MA
AL, MA
AL, AR
AL
AL

X
X
X

X
X
X

X

AL
OR
X
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ESPÉCIE
Bromelia antiacantha Bertol.
Byrsonima sericea DC.
Calophyllum brasiliense Cambess.
Calyptranthes brasiliensis Spreng.
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg
Canavalia rosea (Sw.) DC.
Capparis flexuosa (L.) L.
Carica sativa Tussac
Cathedra rubricaulis Miers
Cecropia hololeuca Miq.
Cecropia pachystachya Trécul
Centrosema virginianum (L.) Benth.
Cereus fernambucensis Lem.
Cestrum laevigatum Schltdl.
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H. S. Irwin &
Barneby
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist
Citrus sp.
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.
Clavija spinosa (Vell.) Mez
Coccoloba alnifolia Casar.
Commelina bengalensis Linn.
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Cordia verbenacea DC.
Couepia schottii Fritsch
Cratylia hypargyraea Mart. Ex. Benth
Cupania emarginata Cambess.
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AMEAÇADAS
RECUPERAÇÃO
ENDÊMICAS
UTILIZAÇÃO INVASORAS EXÓTICAS
BR
ES
Tabuleiro Restinga
X
OR
X
X
MA
X
X
MA
X
X
X
X
X
AL
X
X
AL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AL
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
ME
X

X

X

X

X
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ESPÉCIE
Cupania oblongifolia Mart.
Cyphomandra sycocarpa (Mart. & Sendtn.) Sendtn.
Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.
Davilla rugosa Poir.
Deguelia sp.
Desmoncus orthacanthos Mart.
Dichorisandra thrysiflora Mikan
Dodonaea viscosa Jacq.
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & H.R. Sweet
Emilia sonchifolia (L.) DC.
Erythroxylum subsessile (Mart.) O. E. Schulz
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
Eucalyptus sp.
Eugenia sp.
Eugenia uniflora L.
Ficus clusiifolia (Miq.) Schott ex Spreng.
Ficus sp.
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera.
Gomidesia martiana O. Berg
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Guarea macrophylla Vahl
Heliconia psittacorum L. f.
Hibiscus tiliaceus L.
Hidrogaster trinerve Kuhlmann
Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson
Hydrocotyle umbellata L.
Indet. 1
Indet. 2
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AMEAÇADAS
RECUPERAÇÃO
ENDÊMICAS
UTILIZAÇÃO INVASORAS EXÓTICAS
BR
ES
Tabuleiro Restinga
X
X
X
ME
ME
OR

X
VU

X
X

X
X

X

AR, MA
MA

X

AL, ME

X
X
X
X
X

MA
X
X
X
OR
OR

X

X
X

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

ME

Revisão 00
Dezembro / 2009

X

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

ESPÉCIE
Indet. 3
Indet. 4
Indet. 5
Indet. 6
Inga hispida Schott ex Benth.
Inga laurina Willd.
Inga sp.
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
Jacaranda puberula Cham.
Jacquinia armillaris Jacq.
Jatropha urens L.
Kielmeyera albopunctata Saddi
Kielmeyera membranacea Casar.
Lantana camara L.
lauracea sp.1
Lundia cordata DC.
Lygodium volubile Sw.
Mandevilla sp.
Manihot esculenta Crantz
Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum.
Matayba guianensis Aubl.
Maytenus obtusifolia Mart.
Melinis minutiflora P. Beauv.
Miconia albicans (Sw.) Triana
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin
Miconia prasina (Sw.) DC.
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.
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RECUPERAÇÃO
ENDÊMICAS
UTILIZAÇÃO INVASORAS EXÓTICAS
BR
ES
Tabuleiro Restinga

X

X

X
X
X
VU

X

X

X
X
X
X

AL
AL
AL
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Mikania glomerata Spreng.
Mimusops commersonii (G. Dong) Engl.
Momordica charantia L.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) Legrand
Myrtaceae sp. 3
Myrtaceae sp. 5
Myrtaceae sp. 6
Myrtaceae sp.1
Myrtaceae sp.2
Myrtaceae sp.4
Ocotea notata (Nees & C. Martius ex Nees) Mez
Ocotea sp. 2
Oncidium ciliatum Lindl.
Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff
Otonnia sp.
Ouratea cuspidata Tiegh.
Oxypetalum banksii Schult.
Palicourea sp.
Panicum maximum Jacq.
Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.
Passiflora alata Dryand.
Passiflora edulis Sims
Passiflora mucronata Lam.
Paullinia riodocensis Somner
Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Pereskia aculeata Mill.
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ESPÉCIE
Philodrendon sp.
Phyllanthus sp.
Picramnia bahiensis Turcz.
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G.D. Rowley
Piper amalago var. medium (Jacq.) Yunck.
Polypodium sp.
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.
Pouteria coelomatica Rizzini
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns
Psidium cattleyanum Sabine
Psidium guineense Sw.
Psidium macahense O. Berg
Psychotria bahiensis DC.
Psychotria carthagenensis Jacq.
Psycotria sp.
Pterocarpus rohrii Vahl.
Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.
Quesnelia quesneliana (Brongn.) L. B. Sm.
Rapanea umbellata (Mart.) Mez
Rauwolfia grandiflora Mart. ex A. DC.
Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & CoeTeixeira
Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb..
Rutaceae sp.1
Schinus terebinthifolius Raddi
Scleria secans (L.) Urb.
Senna australis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
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Senna occidentalis (L.) Link
Senna sp.
Serjania salzmanniana Schltdl.
Sida sp.
Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. &
Schult.) T.D. Penn.
Simarouba amara Aubl.
Simaroubaceae 1
Smilax rufescens Griseb.
Solanum sp.
Sorocea guilleminiana Gaudich.
Sporobolus virginicus (L.) Kunth
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A. Juss.
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.
Swartzia apetala Raddi
Tabernaemontana laeta Mart.
Tapirira guianensis Aubl.
Terminalia catappa L.
Thyrsodium spruceanum Benth.
Tillandsia gardneri Lindl.
Tillandsia stricta Sol.
Tocoyena bulatta (Vell.) Mart.
Trema micrantha (L.) Blume
Vanilla bahiana Hoehne
Vernonia escorpioides Less
Vigna halophila (Piper) Maréchal, Mascherpa &
Stainier
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ESPÉCIE
Vismia brasiliensis Choisy
Vriesea neoglutinosa Mez
Xylopia sericea A. St.-Hil.
Zanthoxylum arenarium Engl.
Ziziphus platyphylla Reissek
Ziziphus platyphylla Reissek
Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev
Zornia diphylla (L.) Pers.
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Figura 5-427: Número de espécies endêmicas da Mata Atlântica (verde) e
ameaçadas de extinção (vermelho) encontradas na área de influência direta
do empreendimento, Aracruz, ES. Onde: PP= Pós praia (Formação arbustiva
fechada não inundável); MS= Mata Seca (Formação Florestal não inundável);
FI= Formação arbustiva fechada inundada; Estágio inicial de regeneração da
Mata Atlântica; EM= Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica; MA=
Macega; EU= Plantio de Eucalipto.

A Tabela 5-104 mostra também a presença de várias espécies com potencial
econômico para o homem. Foram encontradas 26 espécies que podem ser
utilizadas na alimentação; 11 possuem potencial ornamental; 23 possuem
madeiras potencialmente úteis, 17 medicinais e 07 para produção de artesanatos.
Foram também detectadas 49 espécies com indicação para recuperação de área
degradadas em ambientes de Florestas de Tabuleiro e 85 para Restingas do
Espírito Santo. A listagem destas espécies é importante para propor espécies que
deverão ser utilizadas nos projetos de Recuperação de áreas degradadas em
áreas próximas ao empreendimento, como compensação obrigatória, em caso de
supressão de vegetação.
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Figura 5-428: Número de espécies invasoras por fitofisionomia na área de
influência direta do empreendimento, Aracruz, ES. Onde: PP = Pós praia
(Formação arbustiva fechada não inundável); MS = Mata Seca (Formação
Florestal não inundável); FI = Formação arbustiva fechada inundada; Estágio
inicial de regeneração da Mata Atlântica; EM = Estágio médio de regeneração
da Mata Atlântica; MA = Macega; EU = Plantio de Eucalipto.

Foram também encontradas 18 espécies consideradas invasoras (Tabela 5-104).
As fisionomias que apresentaram os maiores números destas espécies foram a
Macega e áreas de plantio de Eucalipto (Figura 5-398), notadamente as mais
antropizadas.
O ANEXO XXXIX mostra um mapa de sensibilidade ambiental das áreas
estudadas, onde se levaram em consideração critérios florísticos (presença de
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção); legais (presença de APPs) e
estruturais (diversidade, parâmetros fitossociológicos). Neste sentido, a formação
pós-praia (arbustiva fechada não inundável) foi considerada de extrema
sensibilidade ambiental, pois além de ser considerada área de Preservação
Permanente (APP), está em bom estado de conservação, mantendo um elevado
número de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. A Restinga florestal
não inundável e o estágio médio de regeneração da mata atlântica foram
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considerados de alta sensibilidade ambiental, pois apresentam um razoável
número de espécies ameaçadas e endêmicas e o estágio inicial de regeneração
da Mata Atlântica pode ser considerado de média sensibilidade ambiental,
principalmente pela presença de várias espécies endêmicas da Mata Atlântica
(22). Na Figura 5-429 podem-se observar também as áreas de exclusão, aqui
consideradas as que deverão ser mantidas intactas por se tratarem de
importantes repositórios da diversidade vegetal local, enquanto a Tabela 5-105
apresenta o quantitativo a ser suprimido.
Vale ressaltar também que a área estudada não está inserida em nenhum dos
dez Corredores Ecológicos prioritários do Espírito Santo. No entanto, a área faz
parte do Corredor Central da Mata Atlântica, que se estende do Espírito Santo até
o sul da Bahia.

Tabela 5-105: Quantitativo a ser suprimido após a instalação do EJA.
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Figura 5-429: Mapa indicnado as áreas remanescentes após a implantação do EJA.
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5.2.1.2 Fauna
A Mata Atlântica é um dos maiores e mais ameaçados centros de biodiversidade
existentes no mundo (MYERS et al., 2000). Formações vegetais diversas, bem
como ecossistemas associados compõem este bioma (BRASIL, 2006), que
apresenta uma taxa de endemismo elevada, sendo a maior parte de suas
espécies endêmicas dependentes de ambientes conservados (COLLAR et al.,
1997).
Dentre os ecossistemas associados da Mata Atlântica, estão as restingas, que
são encontradas ao longo da costa brasileira. As restingas são diversificadas em
fisionomia e florística, e geralmente encontram-se ameaçadas pela especulação
imobiliária e extração de areia (LACERDA et al., 1984). Também são fatores que
ameaçam

este

ecossistema:

a

exploração

dos

recursos

florestais,

o

desmatamento para a urbanização, para a criação de pastagens e para o cultivo
de gêneros alimentícios, além da introdução de espécies exóticas. Estes fatores
são os principais responsáveis pelo quadro atual de degradação deste
ecossistema (FEARNSIDE, 1996). Assim, inúmeras espécies apresentam-se em
risco de extinção (PAIVA, 1999).
Os grupos animais respondem de maneira diferente a alterações ambientais
causadas por ações antrópicas, por causa disso a avaliação das comunidades
faunísticas permite a localização e a ênfase naqueles organismos que podem ser
chamados de “espécies bioindicadoras”. Tais espécies apresentam um alto grau
de intimidade com os nichos ecológicos que ocupam, e respondem de maneira
negativa a determinadas degradações do meio ambiente. Em geral tais espécies
ou grupos de espécies possuem uma raridade natural e hábitos especializados,
não conseguindo sobreviver por muito tempo em ambientes com elevada pressão
antrópica ou com grandes alterações de suas características originais.
No entanto, outro grupo de espécies, mais generalistas, pode também apresentar
indicativos da qualidade do ambiente, visto que conseguem absorver os impactos
antrópicos com uma maior plasticidade, podendo, até mesmo, conviver em áreas
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vizinhas àquelas ocupadas por grandes empresas ou áreas de habitação
humana. Estas espécies utilizam os pequenos fragmentos de mata e suas
matrizes compostas por uma heterogeneidade de elementos de paisagem, e a
tais espécies é atribuído o título de sinantropas, ou seja, espécies que utilizam
ambientes alterados como sua área de vida. A presença destas espécies
evidencia que o ambiente já sofreu uma alteração significativa em suas
características originais.
O cruzamento do perfil destes dois grupos de espécies é a ferramenta ideal para
a mensuração e valoração dos impactos causados por ações antrópicas,
fornecendo, assim, informações seguras sobre a dinâmica das comunidades
faunísticas locais e como estas se comportarão perante uma possível
interferência em seus habitats e micro habitats. Estes resultados podem indicar a
forma ideal no traçado de estratégias para conservação de um grande grupo de
espécies.
A situação ambiental da área de estudo, fruto deste diagnóstico, aliada ao
conhecimento de como estão estruturadas as comunidades faunísticas do local
atendem como complementação dos estudos relacionados à fauna realizados
durante a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento
Jurong do Brasil, localizado em Barra do Sahy, município de Aracruz Estado do
Espírito Santo, sudeste do Brasil.

5.2.1.2.1 Entomofauna
Os invertebrados são considerados importantes bioindicadores — principalmente
os artrópodes, devido à abundância, diversidade, importância funcional,
sensibilidade a perturbações e facilidade na amostragem (MCGEOCH, 1998).
Dentre os artrópodes, os insetos assumem papel ecológico essencial no ambiente
terrestre, sendo que dois terço de todas as plantas floríferas dependem deles
para polinização (RUPPERT & BARNES, 1996), e inúmeros grupos de
vertebrados, como mamíferos, aves, répteis e anfíbios são insetívoros (POUGH et
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al., 1999). A classe Insecta representa o táxon de maior riqueza dentro do reino
animal, com estimativas de que o número de espécies chegue a 50 milhões
(ANDERSEN et al., 2004). Dada esta importância e dominância, programas de
Avaliação de Impacto Ambiental devem considerar o estudo destes invertebrados
(TAYLOR & DORAN, 2001). Além disto, muitos insetos estão associados ao ciclo
e à transmissão de doenças importantes para o homem e outros vertebrados.
Dentre essas doenças destacam-se a malária, febre amarela, dengue, filariose,
doença de Chagas e as leishmanioses tegumentar e visceral (CONSOLI &
LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 1997; CARCAVALLO et al.,
1998a, b, 1999; FORATTINI, 2002; RANGEL & LAINSON, 2003).
O presente estudo tem como objetivos: (1) caracterizar a entomofauna na área de
instalação do empreendimento Jurong do Brasil por meio de dados primários e
secundários; (2) apresentar a lista de espécies com nomes científicos, nomes
vulgares, hábitat onde foram observadas, a fonte de dados e as referências, bem
como aspectos gerais das espécies; (3) identificar as espécies raras, endêmicas,
cinegéticas, de valor econômico ameaçadas de extinção e cinergética, de valor
econômico e ameaçadas de extinção, bem como seus períodos reprodutivos e
ainda, as espécies potencialmente indicadoras de qualidade ambiental; (4) avaliar
a relevância da área para a conservação de espécies ameaçadas de extinção, em
particular sítios reprodutivos e áreas de alimentação.

5.2.1.2.1.1 Metodologia
Para o estudo de impacto ambiental do empreendimento sobre os insetos, foram
selecionados grupos ecologicamente importantes e diversificados, de forma que a
avaliação dos impactos sobre eles permitisse a proposição de medidas de
conservação para toda a comunidade. Desta forma, os estudos foram focados em
dois grupos de insetos: Borboletas (Lepidoptera, Rhopalocera) e Formigas
(Hymenoptera, Formicidae). Estes grupos são considerados especialmente úteis
no monitoramento ambiental, pois representam grupos diversificados, facilmente
amostrados e identificados, comuns o ano inteiro, e respondem rapidamente a
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alterações ambientais. Também são especialistas em recursos específicos
possuindo fidelidade de micro-hábitat e apresentando reações à degradação
ambiental (BROWN JR., 1992; TYLER et al., 1994; AGOSTI et al., 2000).
Os grupos foco cobrem boa parte de processos importantes em ambientes
terrestres – herbívoros, polinizadores, dispersores de semente, predadores, além
de participarem de anéis miméticos e mutualistas com plantas e homópteros,
contribuindo ainda de modo considerável com a biomassa alimentar para níveis
tróficos superiores (BROWN JR., 1992; BOLTON, 1995; RUPPERT & BARNES,
1996; POUGH et al., 1999; AGOSTI et al., 2000; BROWN JR. e FREITAS, 2000;
ANDERSEN et al., 2004; BEGON et al., 2006; LUOTO et al., 2006).
O grupo das borboletas compreende representantes de seis famílias de
lepidópteros

diurnos

Nymphalidae

e

(Papilionidae,

Hesperiidae).

Pieridae,

Apesar

de

Lycaenidae,

existirem

Riodinidae,

algumas

espécies

crepusculares, a maioria é ativa durante o dia (OTERO, 1986; OTERO &
MARIGO, 1990; BROWN JR., 1992).
A fauna de borboletas foi caracterizada por meio de censos ao longo de trilhas
pré-estabelecidas. Em pontos estratégicos dessas trilhas foram oferecidas iscas
de fruta fermentada (banana e garapa) posicionadas uma hora antes do início dos
censos (Figura 5-430). Essas trilhas foram percorridas quatro vezes por dia
(08h30m, 11h30m, 14h30m, 17h30m), durante quatro dias consecutivos (13, 14,
15, e 16 de agosto de 2008), sendo as iscas renovadas a cada dia. As espécies
foram identificadas com auxílio de binóculos Orion 8x40 mm e fotografadas com
câmera digital Canon PowerShot S5IS. Nenhum exemplar da fauna de borboletas
precisou ser manuseado.
As formigas são insetos sociais pertencentes à ordem Hymenoptera e família
Formicidae. No Brasil, são encontradas representantes de oito subfamílias
(Cerapachynae,

Dolichoderinae,

Ecitoninae,

Formicinae,

Leptonilloidinae,

Myrmicinae, Ponerinae e Pseudomyrmecinae). Muitas formigas apresentam
hábitos oportunistas e dieta generalista e a maioria das espécies apresenta

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1068

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

distribuições restritas (e.g. TEIXEIRA et al., 2003; TEIXEIRA et al., 2004;
CAMPIOLO & DELABIE, 2008b, a). As formigas são consideradas um dos
principais componentes biológicos de ambientes estruturalmente complexos como
as florestas (AGOSTI et al., 2000). Muitas espécies ocorrem no solo, cuja biota é
organizada, tanto estrutural quanto funcionalmente, em micro-comunidades
específicas (WILSON, 1986; FONSECA & DIEHL, 2004). Para estudos de
comunidades de formigas o uso de iscas tem facilitado a amostragem (AGOSTI et
al., 2000).
Para a amostragem das comunidades de formigas, foram oferecidas iscas
(sardinha e garapa) a cada 50m longo de um transecto linear de 200m (Figura
5-430). As iscas foram posicionadas sobre folhas de papel vegetal (10 x 10 cm),
para facilitar a visualização de indivíduos (Figura 5-432), uma hora antes do início
dos censos. As iscas foram oferecidas quatro vezes por dia (07h00m, 10h00m,
13h00m, 16h00m). Essas trilhas foram percorridas durante quatro dias
consecutivos (13, 14, 15, e 16 de agosto de 2008). As espécies foram
identificadas em morfo espécies com auxílio de fotografias com câmera digital
Canon PowerShot S5IS e lente macro Raynox DCR-250, com diotropia +8.
Nenhum exemplar da fauna de formigas precisou ser manuseado.

Figura 5-430: Iscas de fruta fermentada (banana e garapa)
posicionadas uma hora antes do início dos censos em
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pontos estratégicos das trilhas para atração de borboletas.
(Zona 24K, S7802841, W387388).
Foto: Gustavo R. Leite.

Figura 5-431: Isca (sardinha) posicionada sobre folhas de
papel vegetal (10 x 10 cm), posicionadas uma hora antes do
dos censos em pontos estratégicos das trilhas, para atração
de formigas. (Zona 24K, S7802882, W387419).
Foto: Gustavo R. Leite.

Figura 5-432: Detalhe de isca (sardinha) posicionada sobre
folhas de papel vegetal (10 x 10 cm) para atração de
formigas. (Zona 24K, S7802882, W387419).
Foto: Gustavo R. Leite.
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A partir dos dados obtidos de abundância das espécies, os seguintes índices
ecológicos foram calculados: (1) riqueza de táxons, número total de táxons; (2)
abundância relativa, número total de indivíduos; (3) diversidade de ShannonWiener, índice de diversidade que leva em consideração o número de indivíduos,
bem como, o número de táxons – varia entre 0 para comunidades com somente
um táxon até valores altos para comunidades com muitos táxons com
abundâncias semelhantes — é calculado por meio da seguinte fórmula: H = -∑ni /
n · ln · (ni / n), onde ni é o número de indivíduos do táxon i e n o número de
indivíduos total; (4) equabilidade de Pielou: índice de equabilidade mede a
distribuição da abundância dos indivíduos entre os táxons, sendo calculado pela
seguinte fórmula: I = H / ln(S), onde H é o índice de diversidade de ShannonWiener e S o número total de táxons; e (5) dominância de Berger-Parker, mede a
dominância de um táxon na comunidade e é calculado pela seguinte fórmula: D =
nd / n, onde nd é o número de indivíduos do táxon dominante e n é o número de
indivíduos total.
O estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem foi aplicado aos dados para
verificar se as amostragens foram efetivas em registrar a riqueza de espécies dos
grupos estudados, de acordo com o método empregado.
Os cálculos dos índices ecológicos e as análises estatísticas foram realizados por
meio dos pacotes estatísticos Estimates v8.2, Past v1.91, e Statistica v8.0
(KREBS, 1989; ZAR, 1999; HAMMER et al., 2001; COLWELL, 2005; ZUUR et al.,
2006).
Além dos grupos de animais foco (borboletas e formigas) e das metodologias
citadas anteriormente, também foram consideradas outras espécies de insetos
presentes nas listas nacional e estadual de espécies ameaçadas de extinção que
ocorrem no estado do Espírito Santo (AZEVEDO et al., 2008; MACHADO et al.,
2008). Caso a pesquisa na literatura específica apontasse alguma possibilidade
de ocorrência de alguma destas espécies na da área de estudo, esta seria
pesquisada em campo.
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Foram feitas consultas a referências pretéritas sobre toda a entomofauna local e
do entorno, sendo compiladas informações existentes na literatura científica,
acadêmica e em relatórios técnicos referentes a empreendimentos localizados no
entorno da área em questão. Também foram feitas consultas a material biológico
depositados em coleções biológicas de referência, e utilizados bancos de dados
informatizados para o acesso a bases de dados externas, onde se encontram
depositados exemplares da fauna referente ao município de Aracruz e entorno.
Caso alguma espécie constante nas listas nacional ou estadual de espécies
ameaçadas de extinção do Espírito Santo fosse encontrada na área, seria
realizado então o procedimento de modelagem de seu nicho ecológico e
distribuição potencial. Este procedimento é um componente importante de planos
de conservação e permite a identificação de áreas com condições ambientais
dentro das quais as populações da espécie foco podem ser mantidas
indefinidamente

(STOCKWELL

&

PETERS,

1999;

PETERSON,

2001;

PETERSON & VIEGLAIS, 2001; ANDERSON et al., 2002; LIM et al., 2002;
PETERSON et al., 2002a; PETERSON et al., 2002b; CHEFAOUI et al., 2005;
SÁNCHEZ-CORDERO et al., 2005; HERNANDEZ et al., 2006). Desta forma, os
resultados desta abordagem são fundamentais na seleção das áreas nas quais as
espécies podem ser translocadas, aumentando muito a probabilidade de sucesso
deste processo (SÁNCHEZ-CORDERO et al., 2005; SWENSON, 2006).
O algoritmo mais utilizado recentemente para este procedimento, que vem
obtendo excelentes resultados é um algoritmo de máxima entropia ou Maxent
(ELITH et al., 2006; PHILLIPS et al., 2006), como é conhecida sua versão
Desktop. Esse se baseia no princípio da máxima entropia, que diz que a melhor
aproximação para uma distribuição de probabilidades desconhecida é aquela que
satisfaça qualquer restrição à distribuição (PHILLIPS et al., 2006). Os
procedimentos da modelagem foram os seguintes: (1) obtenção mapas digitais de
variáveis ambientais ecologicamente importantes para a espécie — 20 variáveis
climáticas derivadas da temperatura, precipitação e altitude; (2) obtenção de
registros georreferenciados de presença da espécie foco de fontes confiáveis; (3)
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divisão aleatória dos registros de presença da espécie em 70% para
treino/geração do modelo e 30% para teste do modelo; (4) uso de algoritmo de
modelagem Maxent para processar as informações das variáveis ambientais em
conjunto com os registros de presença da espécie; (5) teste externo do
desempenho preditivo do modelo por meio da partição dos dados iniciais em
pontos de treino e de teste; (6) obtenção de limites de corte para delineamento da
distribuição da espécie; e (7) os procedimento 2, 3, 4, e 5 são repetidos nove
vezes e os resultados são somados para obtenção da distribuição final da
espécie.

5.2.1.2.1.2 Resultados
A seguir são apresentados os resultados referentes às amostragens não
invasivas de borboletas, formigas, e espécies ameaçadas de extinção, além dos
resultados das pesquisas de fontes secundárias e da modelagem de nicho
ecológico e da distribuição das espécies ameaçadas de extinção.
Durante os dias de amostragem, foram registradas nos censos 13 espécies de
borboletas, distribuídas em 158 indivíduos. De acordo com o estimador de riqueza
Jackknife de primeira ordem o número de espécies é próximo de 15 para a área
amostrada e metodologia empregada (Figura 5-433). Os resultados dos índices
de diversidade de Shannon, equitabilidade de Pielou, e dominância de BergerParker são apresentados na Figura 5-434. Também foram observadas espécies
de borboletas fora dos censos. Na Tabela 5-106 encontra-se a lista de espécies.
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Figura 5-433: Riqueza de espécies de borboletas e intervalo de
confiança de 95% estimados pelo estimador de riqueza Jackknife de
primeira ordem na área de implantação do empreendimento Jurong do
Brasil, Barra do Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil.
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Tabela 5-106: Relação da entomofauna compilada e observada em campo na área do empreendimento Jurong do Brasil em setembro de 2009.
Família

Espécie

Nome Comum

Formicidae

-

Formiga

Forma de
Registro
(Dados
Primários)
-

Formicidae

-

Formiga

-

Formicidae

-

Formiga

-

Formicidae

-

Formiga

-

Formicidae

-

Formiga

-

Formicidae

-

Formiga

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

Observação /
fotografia

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta robusta

Saúva-preta

-

Formicidae

Atta sp.

Saúva

-

Formicidae

Atta sp.

Saúva

-

Referência
(Dados
Secundários)
Teixeira (2001)
Environlink
(2009a)
Ocean Manager
(2002)
Environlink
(2009b)
Environlink
(2009b)
Environlink
(2009b)
AB-3
(comunicação)
Teixeira et al.
(2003)
Teixeira et al.
(2003)
Teixeira et al.
(2003)
Teixeira et al.
(2003)
Teixeira et al.
(2003)
Teixeira et al.
(2003)
Teixeira et al.
(2003)
Environlink
(2009a)
Environlink
(2007b)

Local (habitat fitofisionomia)

Coordenadas

MMA
(2008)

IPEMA
(2007)

Status de
Conservação

Restinga

18º45’/39º44’

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

-

VU

EN

EX

Restinga

19º52’/40º04’

VU

EN

-

Restinga

19º52’/40º04’

VU

EN

EX

Restinga

20º44’/40º32’

VU

EN

-

Restinga

19º12’/39º43’

VU

EN

-

Restinga

19º40’/39º54’

VU

EN

-

Restinga

21º03’/40º49’

VU

EN

-

Restinga

18º43’/39º45’

VU

EN

-

Restinga

19º55’/39º43’

VU

EN

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

-

-

-

EN
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Família

Espécie

Nome Comum

Forma de
Registro
(Dados
Primários)

Formicidae

Atta sp.

Saúva

-

Formicidae

Camponotus sp.

Formiga

-

Formicidae

Camponotus sp.

Formiga

-

Formicidae

Camponotus sp.

Formiga

-

Formicidae

Camponotus sp.

Formiga

-

Formicidae

Dinoponera lucida

Formicidae

Dinoponera lucida

Formicidae

Formiga
gigante
Formiga
gigante

Observação /
fotografia

Dorymyrmex sp.

Formiga

-

Formicidae

Ectatomma sp.

Formiga

-

Formicidae

Ectatomma sp.

Formiga

-

Formicidae

Labidus sp.

Formiga

-

Formicidae

Ochetomyrmex sp.

Formiga

-

Formicidae

Paratrechina sp.

Formiga

-

Formicidae

Pseudomyrmex sp.

Formiga

-

Formicidae

Pseudomyrmex sp.

Formiga

-

Formicidae

Pseudomyrmex sp.

Formiga

-

Formicidae

Pseudomyrmex sp.

Formiga

-

-

Referência
(Dados
Secundários)
Environlink
(2009b)
Environlink
(2007a)
Environlink
(2009a)
Environlink
(2007b)
Environlink
(2009b)
AB-3
(comunicação)
Environlink
(2007a)
Environlink
(2007b)
Environlink
(2009b)
Environlink
(2009b)
Environlink
(2007a)
Environlink
(2009b)
Environlink
(2007a)
Environlink
(2009a)
Environlink
(2007b)
Environlink
(2009b)
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Local (habitat fitofisionomia)

Coordenadas

MMA
(2008)

IPEMA
(2007)

Status de
Conservação

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

-

-

-

EN

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

-

-

EN

EX

Restinga

19º52’/40º04’

-

EN

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-
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Família

Espécie

Nome Comum

Forma de
Registro
(Dados
Primários)

Formicidae

Solenopsis sp.

Formiga

-

Formicidae

Trachymyrmex sp.

Formiga

-

Hesperiidae

Pyrgus veturius

Borboleta

Nymphalidae

Antirrhea archaea

Borboleta

Nymphalidae

Caligo eurilochus

Borboleta

Nymphalidae

Dryas julia

Borboleta

Nymphalidae

Dryas julia

Borboleta

Nymphalidae

Eueides isabella

Borboleta

Nymphalidae

Heliconius erato

Nymphalidae

Heliconius erato

Nymphalidae

Heliconius erato

Nymphalidae

Heliconius sara

Borboleta

Observação /
fotografia

Nymphalidae

Heliconius sara

Borboleta

-

Nymphalidae

Heliconius sara

Borboleta

-

Nymphalidae

Ithomia lichyi

Borboleta

Nymphalidae

Junonia evarete

Borboleta

Nymphalidae

Junonia evarete

Borboleta

Castanhavermelha
Castanhavermelha
Castanhavermelha

Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
-

Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
-

Referência
(Dados
Secundários)

Local (habitat fitofisionomia)

Coordenadas

MMA
(2008)

IPEMA
(2007)

Status de
Conservação

Restinga

-

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Environlink
(2009b)

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Restinga

-

-

-

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Environlink
(2009a)

Restinga

-

-

-

-

Environlink
(2007a)
Environlink
(2007a)

Environlink
(2009a)
Environlink
(2009b)
Environlink
(2009a)
Environlink
(2009b)
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Família

Espécie

Nome Comum

Forma de
Registro
(Dados
Primários)

Referência
(Dados
Secundários)

Local (habitat fitofisionomia)

Coordenadas

MMA
(2008)

IPEMA
(2007)

Status de
Conservação

Nymphalidae

Mechanitis polymnia

Borboleta

-

Environlink
(2009a)

Restinga

-

-

-

-

Nymphalidae

Paryphthimoides poltys

Borboleta

Observação /
fotografia

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Nymphalidae

Philaethria wernickei

Borboleta

-

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Pieridae

Ascia monuste

Borboleta

-

Restinga

-

-

-

-

Pieridae

Ascia monuste

Borboleta

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Pieridae

Eurema deva

Borboleta

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Pieridae

Ganyra phaloe

Borboleta

-

Restinga

19º52’/40º04’

-

-

-

Sphingidae

Pseudosphinx tetrio

Mariposa

Environlink
(2009b)

Restinga

20º24’/40º19'

-

-

-

Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
Observação /
fotografia
-

Environlink
(2009b)
Environlink
(2009a)
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Diversidade de Shanon-Wiener

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00
0.76
0.74

Equitabilidade de Pielou

0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.60
0.65
0.60
Dominância de Berger-Parker

Pág.
1078

0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30

Formigas

Borboletas

Figura 5-434: Índices ecológicos de diversidade de
Shannon, equitabilidade de Pielou e dominância de BergerParker calculados para as borboletas e formigas da área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil, Barra do
Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil.
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Durante os dias de amostragem, foram registradas nos censos seis espécies de
formigas, distribuídas em 935 indivíduos (Figura 5-435). De acordo com o
estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem o número de espécies é seis
para a área amostrada e metodologia empregada (Figura 5-436). No ANEXO XX
encontra-se a lista de espécies.
As espécies presentes nas listas nacional e estadual de espécies ameaçadas de
extinção que, de acordo com a literatura, poderiam ocorrer na área de estudo
foram: Atta robusta Borgmeier, 1939 (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) e
Dinoponera lucida Emery, 1901 (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae), sendo
estas exaustivamente procuradas durante os trabalhos de campo. A. robusta
consta na lista da fauna ameaçada nacional e estadual na categoria vulnerável, e
D. lucida consta somente na lista da fauna ameaçada nacional na categoria
vulnerável (AZEVEDO et al., 2008; MACHADO et al., 2008).

Figura 5-435: Formigas atraídas pela isca na área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil, Barra do
Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. (Zona 24K, S7802899,
W387437).
Foto: Gustavo R. Leite.
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Figura 5-436: Riqueza de espécies de borboletas e intervalo de
confiança de 95% estimados pelo estimador de riqueza Jackknife de
primeira ordem na área de implantação do empreendimento Jurong do
Brasil, Barra do Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil.

Após busca ativa por estas espécies em campo, foram encontrados ninhos em
atividade e indivíduos pertencentes à espécie A. robusta (Tabela 5-107 e Figura
5-437, Figura 5-438, Figura 5-439 e Figura 5-440). Quanto à espécie D. lucida,
durante as amostragens não foi encontrado nenhum exemplar na área,
entretanto, um biólogo da equipe, durante amostragens de outro grupo faunístico
avistou um exemplar e fotografou (Figura 5-441 e Figura 5-442).
Devido a pouca informação e estudos de entomofauna da região, foi feita uma
revisão de dados secundários e elaborada uma listagem baseada em áreas
próximas da área de estudo e com fisionomias semelhantes (restingas). Desta
forma, foi feita uma revisão bibliográfica extensa, em busca de artigos científicos,
livros, resumos de congressos, teses, dissertações, monografias, relatórios
técnicos e bancos de dados de museus que pudessem conter alguma informação
relativa à entomofauna da área de estudo ou áreas de restinga próximas.
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Tabela 5-107: Coordenadas geográficas de ninhos de Atta robusta Borgmeier,
1939 (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) encontrados na área de estudo em
Barra de Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil.
Espécie
Zona
Longitude
Latitude
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
388150
7803873
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
388134
7803882
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387541
7802981
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387469
7802936
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387480
7802952
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387423
7802882
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387465
7802933
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387518
7802993
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387323
7802747
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387396
7802805
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387979
7803598
Atta robusta Borgmeier, 1939
24K
387393
7802877

Figura 5-437: Ninho de Atta robusta Borgmeier, 1939
(Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) na área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil, Barra do
Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. (Zona 24K, S7802981,
W387541).
Foto: Gustavo R. Leite.
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Figura 5-438: Trilha de Atta robusta Borgmeier, 1939
(Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) na área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil, Barra do
Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. (Zona 24K, S7802981,
W387541).
Foto: Gustavo R. Leite.

Figura 5-439: Indivíduos em atividade de Atta robusta
Borgmeier, 1939 (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) na
área de implantação do empreendimento Jurong do Brasil,
Barra do Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. (Zona 24K,
S7802981, W387541).
Foto: Gustavo R. Leite.
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Figura 5-440: Soldado de Atta robusta Borgmeier, 1939
(Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) na área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil, Barra do
Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. (Zona 24K, S7802981,
W387541).
Foto: Gustavo R. Leite.

Figura
5-441:
Dinoponera
lucida
Emery,
1901
(Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) na área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil, Barra do
Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. (Zona 24, S7803598,
W387860).
Foto: Thiago M. Castro.
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Figura
5-442:
Dinoponera
lucida
Emery,
1901
(Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) na área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil, Barra do
Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. (Zona 24, S7803598,
W387860).
Foto: Thiago M. Castro.

Foram encontrados registros de espécies em áreas próximas nas seguintes
fontes: AB-3 (comunicação); FUNASA (comunicação); SPECIESLINK (pesquisa);
(TEIXEIRA, 2001; OCEAN MANAGER, 2002; SCHIFFLER et al., 2002; TEIXEIRA
et al., 2003; LOPES et al., 2005; ROSMANN & AZEVEDO, 2005; ENVIRONLINK,
2007a, b; TAVARES & ARAUJO, 2007; ENVIRONLINK, 2009b, a).
Em anexo encontra-se a lista de espécies provenientes de dados primários e
secundários com nomes científicos e vulgares das espécies, hábitat onde foram
observadas, fonte de dados e referências, status de conservação, além de outras
características.
Para a modelagem da distribuição de A. robusta, utilizamos 23 pontos de
ocorrência obtidos por meio de literatura científica e observações (GONÇALVES
& NUNES, 1984; FOWLER, 1995; TEIXEIRA et al., 2003; TEIXEIRA et al., 2004;
CAMPIOLO & DELABIE, 2008a). A área utilizada para projeção da distribuição
modelada foi representada pelos estados do Espírito Santo e Rio de janeiro, que
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é onde a espécie ocorre. A Figura 5-443 mostra o mapa com a distribuição
modelada da espécie. Regiões com tonalidades mais escura de vermelho indicam
as áreas com condições climáticas e topográficas mais propícias para a
ocorrência da espécie e manutenção de suas populações. Estas áreas devem ser
preferidas em casos de translocação.
Para a modelagem da distribuição de D. lucida, utilizamos 31 pontos de
ocorrência obtidos por meio de literatura científica e observações (CAMPIOLO &
DELABIE, 2008b; RESENDE, 2008). A área utilizada para projeção da
distribuição modelada foi o limite do Corredor Central da Mata Atlântica, que é a
área onde a espécie ocorre. A Figura 5-444 mostra o mapa com a distribuição
modelada da espécie. Regiões com tonalidades mais escura de vermelho indicam
as áreas com condições climáticas e topográficas mais propícias para a
ocorrência da espécie e manutenção de suas populações. Estas áreas devem ser
preferidas em casos de translocação.
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Discussão

A conservação da diversidade de insetos é essencial para que se mantenha a
integridade e o funcionamento de sistemas ecológicos, estando ela ligada
intimamente à conservação de processos essenciais para os ecossistemas: mais
de dois terços das plantas floríferas dependem de insetos para polinização;
insetos herbívoros são importantes para a manutenção de ciclagem biológica da
biomassa vegetal; insetos controlam e modificam o estado físico de materiais
bióticos e abióticos como o solo; insetos parasitóides e predadores controlam
certas espécies que em alta densidade podem desestabilizar sistemas; além de
insetos servirem como alimento para diversos grupos animais como outros
artrópodes, répteis, aves, mamíferos, etc. (RUPPERT & BARNES, 1996;
SAMWAYS, 2005).
Apesar da importância evidente, a conservação da diversidade de insetos tem
sido pouco explorada. Algumas diretrizes, entretanto, começam a surgir, estando
estas intimamente relacionadas com alguns aspectos do manejo da paisagem –
enfatiza-se principalmente a importância de se manter a qualidade e a
heterogeneidade do hábitat (SAMWAYS, 2005). No entanto, não existem
substitutos para ambientes primários nativos e inexplorados, de modo que a
prioridade para a conservação de uma área é qualquer remanescente original
ainda presente, pois são nestes remanescentes que muitas espécies raras, e
endêmicas especialistas podem ocorrer. Além de áreas intocadas, as áreas
menos degradadas ou em estágio de sucessão avançado também são
importantes para a biodiversidade, conservação e restauração de uma área. Por
outro lado, as áreas muito modificadas, em estágio de sucessão inicial,
apresentam a biodiversidade reduzida e com presença em densidades elevadas
de espécies generalistas amplamente distribuídas. A intervenção e o manejo
nestas áreas podem fazer diferença e permitir a recuperação, pelo menos em
parte, da diversidade original da área. Enfatiza-se que a restauração de um
ambiente, raramente é um substituto “real” da conservação deste mesmo
ambiente se intocado (SAMWAYS, 2005).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1089

Desta forma, deve-se considerar que a supressão vegetal da área de estudo seja
feita em menor área possível, e que o manejo e a manutenção da área
vegetacional remanescente seja feito.
As metodologias aplicadas foram efetivas na amostragem dos grupos foco. Os
gráficos de riqueza de espécies, estimada pelo estimador de riqueza Jackknife, de
primeira ordem mostram que a curva do coletor se estabilizou. Não foram
encontradas espécies raras ou ameaçadas de borboletas e formigas nas
metodologias aplicadas de censo. No entanto, duas espécies de formigas,
presentes na lista nacional e estadual da fauna ameaçada de extinção, foram
registradas na área.
Nos tópicos a seguir são apresentadas características de algumas espécies
borboletas e formigas registradas na área de estudo, bem como características
biológicas, ecológicas e referentes à conservação das espécies de formigas
ameaçadas de extinção registradas na área.
Junonia evarete Cramer, 1782 (Lepidoptera, Nymphalidae, Nymphalinae) (Figura
5-445), freqüenta os lugares secos e abertos de toda a América tropical, voando
baixo e pousando seguidamente com as asas abertas no chão ou sobre a
vegetação herbácea. A borboleta gosta de pequenas flores silvestres, de onde tira
seu sustento, e se mostra mais ativa durante as horas quentes do dia. Os ovos
isolados são colocados sob a folha da planta-alimento das lagartas, entre outras o
gervão e o mangue-branco. Às vezes, a postura é efetuada em um galho ou folha
seca próximo do vegetal. As lagartas costumam alimentar-se à noite, passando o
dia na sombra, entre a vegetação (OTERO, 1986; OTERO & MARIGO, 1990).
Heliconius erato Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Nymphalidae, Heliconiinae) (Figura
5-446), é uma borboleta comum em vários tipos de hábitat por quase todo o
Brasil, menos na região amazônica, onde ocorre a subespécie nominativa, entre
outras. Voam durante todo o dia à procura de flores azuis ou vermelhas, como a
Lantana. À noite se reúnem em pequenos grupos sobre galhos secos. Como
vários heliconídeos, H. erato necessita, além do néctar, de pólen, que é
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acumulado na extremidade da tromba. Os adultos podem viver até seis meses. O
ovo é colocado na extremidade do broto ou na gavinha de diversas espécies de
maracujá, e as lagartas solitárias possuem tendências canibais (OTERO, 1986).

Figura 5-445: Junonia evarete Cramer, 1782 (Lepidoptera,
Nymphalidae, Nymphalinae). (Zona 24K, S7803085,
W387513).
Foto: Vitor R. Taylor.

Figura 5-446: Heliconius erato Linnaeus, 1758 (Lepidoptera,
Nymphalidae, Heliconiinae) (Zona 24K, S7802921,
W387474).
Foto: Luciano Vieira.
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Heliconius sara Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Nymphalidae, Heliconiinae)
(Figura 5-447), é uma das mais comuns e abundantes borboletas da mata
atlântica, encontrada em diversos tipos de habitat, tais como capoeiras,
vegetações de restinga e praias. Voa durante todo o dia nos locais
sombrios ou ensolarados à procura do néctar de diversas flores de que se
alimenta. O vôo é lento e baixo, mas, quando perseguida, torna-se rápido e
irregular. Os adultos, que vivem aproximadamente seis meses, têm hábito
de se reunirem em galhos secos para passarem a noite, onde se juntam às
dezenas. As fêmeas escolhem os brotos novos de diversas espécies de
maracujá para efetuarem as posturas gregárias de até duzentos ovos. Mas
de uma fêmea pode utilizar o mesmo broto, formando na haste terminal do
vegetal uma massa amarela de ovos. As lagartas são gregárias e
costumam se transformar em crisálidas próximas umas das outras. Os
machos são atraídos pelas crisálidas das fêmeas pouco antes da eclosão
das

mesmas,

que

são

fecundadas

com

suas

asas

ainda

não

completamente distendidas (OTERO, 1986; OTERO & MARIGO, 1990;
SOARES et al., 2002).

Figura 5-447: Heliconius sara Linnaeus, 1758 (Lepidoptera,
Nymphalidae, Heliconiinae) (Parque Natural Municipal de
Jacarenema, Barra do Jucu, Vila Velha, Espírito Santo).
Foto: Gustavo R. Leite.
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Dryas julia (Fabricius, 1775) (Lepidoptera, Nymphalidae, Heliconiinae) (Figura
5-448), tem distribuição ampla por todo o Continente Americano, sendo uma
espécie não indicadora, pois ocorre em vários ambientes (RAIMUNDO et al.,
2003). É encontrada em vários habitats, voando rápido e irregularmente. Muitas
vezes desce em grupos para sugar substâncias nutritivas da água, no chão ou
sobre pedras. As lagartas são agressivas e canibais, vivendo isoladas e se
alimentando de maracujás silvestres. O ciclo completo, de ovo a adulto, é rápido e
a borboleta pode ser encontrada durante todos os meses do ano (OTERO &
MARIGO, 1990).

Figura 5-448: Dryas julia (Fabricius, 1775) (Lepidoptera,
Nymphalidae, Heliconiinae) (Zona 24K, S7802878,
W387393).
Foto: Vitor R. Taylor.

Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera, Pieridae, Pierinae) (Figura 5-449),
é uma das borboletas mais comuns no Brasil, denominada “praga-da-couve”
devido a suas lagartas gregárias causarem sérios danos ao cultivo das diversas
crucíferas utilizadas pelo homem como alimento. Encontra-se em locais
ensolarados, como a maioria dos pierídeos, voando rapidamente à procura de
néctar de inúmeras flores encontradas na beira das matas, nos jardins e parques.
Os ovos amarelados são colocados em grupos, nas faces inferiores e superiores
das folhas da couve, da chagas e de alguns vegetais silvestres da família
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caparidácea. O ciclo de ovo a adulto dura pouco mais de um mês. Ocorrem várias
gerações ao ano. Suas populações são controladas, no entanto, por vários
insetos parasitóides, dos quais o mais conhecido é uma vespa da família
Braconídea, que tece pequenos casulos brancos sobre as lagartas infestadas
(OTERO, 1986; OTERO & MARIGO, 1990).

Figura 5-449: Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera,
Pieridae, Pierinae) (Zona 24K, S7803517, W387822).
Foto: Gustavo R. Leite.

Caligo eurilochus Cramer, 1776 (Lepidoptera, Nymphalidae, Brassolinae) (Figura
5-450), é uma das maiores borboletas que ocorrem no Brasil, podendo medir até
17 cm de envergadura. O adulto pode viver até três meses, alimentando-se
regularmente de secreções vegetais diversas ou de frutos maduros caídos no solo
sombreado e úmido, onde o inseto voa às primeiras horas da manhã ou no
crepúsculo. Durante o dia repousa estático no tronco de árvores. Esta espécie é
caçada por bem-te-vis, gaviões e morcegos. As lagartas têm hábitos noturnos e
vivem gregariamente durante dois meses sobre marantáceas e bananeiras, onde
se escondem no caule ou no tronco das plantas. Quando advém algum
desequilíbrio ecológico entre o inseto e seus inúmeros parasitas e predadores, ele
pode se tornar importante praga de monoculturas (OTERO & MARIGO, 1990).
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Figura 5-450: Caligo eurilochus Cramer, 1776 (Lepidoptera,
Nymphalidae, Brassolinae) (Zona 24K, S7803815,
W388150).
Foto: Gustavo R. Leite.

Eueides isabella Cramer, 1781 (Lepidoptera, Nymphalidae, Heliconiinae) (Figura
5-451), é encontrada em parques e jardins onde voa a meia altura do solo à
procura de flores cultivadas, como “bico-de-papagaio”, ou silvestres, como
Eupatorium spp., de onde retira o néctar de que se alimenta. Esta borboleta
pertence a um vasto complexo mimético de borboletas muito parecidas e que se
protegem imitando outras não palatáveis. É confundida no Vôo com Heliconius
ethilla, no entanto, seu menor porte é uma característica para distingui-la
(OTERO, 1986).
Antirrhea archaea Hübner, 1816 (Lepidoptera, Nymphalidae, Morphinae) (Figura
5-452), vive próxima ao chão da mata, onde todos os seus estádios evoluem. Foi
recentemente classificado no grupo das Morpho, sendo que suas lagartas
coloridas e ovos hemisféricos são muito semelhantes ao desse grupo. Pousado
na sombra, sobre folhas mortas, esta espécie se protege de pássaros insetívoros
que buscam alimento no sub-bosque. É atraída por frutos silvestres que caem no
solo (OTERO & MARIGO, 1990).
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Figura 5-451: Eueides isabella Cramer, 1781 (Lepidoptera,
Nymphalidae, Heliconiinae) (Zona 24K, S7802930,
W387518).
Foto: Gustavo R. Leite.

Figura 5-452: Antirrhea archaea Hübner, 1816 (Lepidoptera,
Nymphalidae, Morphinae) (Zona 24K, S7802897, W387443).
Foto: Gustavo R. Leite.

As duas espécies de formigas, A. robusta e D. lucida, que constam nas listas
nacional e estadual da fauna ameaçada de extinção do Espírito Santo (AZEVEDO
et al., 2008; MACHADO et al., 2008) já haviam sido registradas em áreas bem
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próximas da área de estudo, na área de implantação do Terminal Aquaviário de
Barra do Riacho, Aracruz, Espírito Santo, Brasil (CASTRO, T. M. com pess.). As
áreas apresentam fitofisionomia semelhantes, e desta forma era esperada a
ocorrência de ambas na área de estudo.
Nos tópicos abaixo são descritas algumas características biológicas, ecológicas e
referentes à conservação dessas espécies. São feitas também, considerações
sobre sua ocorrência na área de estudo e medidas para sua conservação.
Atta robusta (CAMPIOLO & DELABIE, 2008a) - A. robusta é uma formiga
cortadeira pertencente à tribo Attini, que é exclusiva do Novo Mundo. Esta tribo
compreende diversas espécies do gênero Atta e Acromyrmex, sendo as únicas
com a habilidade de cultivar fungos como alimento. Este grupo possui várias
características peculiares, sendo uma das mais importantes a utilização eficiente
de quase todas as formas de vegetação fresca, incluindo flores, frutos e folhas. As
formigas cortadeiras consomem mais vegetação que qualquer outro grupo
comparável de espécies de herbívoros, incluindo mamíferos, pássaros e outros
grupos de insetos (WILSON, 1986). Uma conseqüência disto é que as espécies
de Atta estão entre as pragas agrícolas mais importantes da região neotropical.
Apenas algumas espécies deste gênero, entretanto, são adaptadas aos habitats
simplificados e a práticas agrícolas, produzindo dano econômico significativo.
A espécie foi inicialmente descrita como Atta sexdens robusta (BORGMEIER,
1939) e, posteriormente, elevada ao nível de espécie (GONÇALVES, 1942). Entre
as saúvas presentes no Brasil, A. robusta é uma das poucas endêmicas de áreas
restritas, ocorrendo apenas nas restingas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Este endemismo pode indicar que esta espécie seja ecologicamente mais restrita
em sua necessidade de hábitat do que outras mais amplamente distribuídas. A
restinga exibe feições diferentes, indo de uma vegetação rasteira até a chamada
“mata de restinga”. A. robusta ocorre mais freqüentemente em ambientes
sombreados, nas formações arbustivas conhecidas como “matas de mirtáceas”
(TEIXEIRA et al., 2004) e também, mais raramente, em formações florestais
(FOWLER, 1995). No entanto, não ocorre nas áreas de floresta ombrófila,
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presentes nas áreas contíguas às restingas, ficando restrita, portanto, às
formações vegetais do cordão arenoso litoral.
A. robusta constrói ninhos superficiais e largos, com as câmaras de fungos em
profundidades inferiores a um metro, provavelmente limitada pelo lençol freático.
Ela forrageia durante o dia, em trilhas bem formadas. Utilizam várias espécies de
plantas como substrato para o fungo, entre elas, plantas com alta concentração
de tanino e látex. Os ninhos começam a ocorrer a 350 metros da linha de
preamar, na mesma área de ocorrência das matas de mirtáceas (TEIXEIRA &
SCHOEREDER, 2003). Além disto, existe uma relação positiva entre densidade
de ninhos e cobertura arbórea, sendo que esta distribuição foi atribuída às
condições e recursos necessários para o crescimento do fungo simbionte.
Restrita à faixa de restinga na costa dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo. Não há registro da espécie no litoral de São Paulo e Bahia, apesar dessas
regiões terem sido intensamente amostradas. Não há evidências de que a
distribuição atual seja distinta da pretérita. Por sua distribuição geográfica, a
espécie está ameaçada especialmente pela ocupação imobiliária. Segundo a
SOS MATA ATLÂNTICA (2008), as restingas representam o trecho mais
densamente ocupado do território brasileiro, com cerca de 90 habitantes por
quilômetro quadrado, cinco vezes a média nacional. Outro fator importante é o
controle químico utilizado indiscriminadamente contra formigas do gênero Atta,
tanto em áreas agrícolas quanto em áreas urbanas. As espécies de Atta
(“saúvas”) são todas consideradas pragas agrícolas, mesmo sem avaliação dos
danos econômicos reais provocados por cada espécie individualmente, estando
sujeitas, portanto, a ações de controle, caso ocorram próximo a áreas de
exploração agrícola e de expansão urbana. A conservação da espécie depende
da conservação do hábitat e da racionalização das ações de controle de formigas
cortadeiras (CAMPIOLO & DELABIE, 2008a).
Na área de estudo, de implantação do empreendimento Jurong do Brasil, foram
encontrados vários ninhos em atividade de A. robusta. A espécie consta nas listas
de espécies ameaçadas de extinção nacional e estadual na categoria vulnerável
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(AZEVEDO et al., 2008; MACHADO et al., 2008). Apesar de sua distribuição ser
restrita às restingas do Espírito Santo e Rio de Janeiro, várias populações são
conhecidas nesta extensão. Entretanto, por ser uma espécie ameaçada de
extinção, deve ser considerado o translocamento dos ninhos que ocorrem na área
de implantação do empreendimento. Devido às grandes dimensões do ninho,
existe uma dificuldade em se encontrar a rainha — sendo o encontro desta, uma
etapa crucial no sucesso do translocamento — o que torna a probabilidade de
sucesso do translocamento relativamente baixa. Caso se obtenha sucesso no
encontro da rainha da colônia, o local para qual o ninho venha a ser translocado
deve seguir as propostas da Figura 5-443, no que concerne a características
climáticas ótimas para a espécie. A primeira tentativa de resgate de um ninho de
A. robusta foi feita este ano (2009) na área do Terminal Aquaviário de Barra do
Riacho em Aracruz, sendo que não foi logrado êxito (CASTRO, T. M. com pess).
Dinoponera lucida (CAMPIOLO & DELABIE, 2008b) - D. lucida é uma das seis
espécies do gênero Dinoponera (BOLTON, 1995), que é endêmico da América do
Sul. Todas as suas espécies são pretas e de grande tamanho, atingindo até 4 cm
de comprimento. D. lucida é a única espécie do gênero que vive na Mata Atlântica
(PAIVA & BRANDÃO, 1995), exceto por uma pequena população de Dinoponera
quadriceps presente em fragmentos de Mata Atlântica do Estado de Alagoas
(VASCONCELLOS et al., 2004). Considerando as informações biológicas sobre o
gênero e dados ainda inéditos, presume-se que as formigas deste gênero
possuam as seguintes particularidades em comum: a) inexistência de casta
morfologicamente distinta, especializada na reprodução. Esta função é realizada
por uma operária, fisiologicamente diferenciada – operária alfa (gamergate), que
domina a colônia e acasala na entrada do ninho com um único macho. Após o
acasalamento, ela desempenha o mesmo papel de uma rainha clássica dentro do
formigueiro; b) a formação de novas colônias parece ser exclusivamente através
da fissão de colônias maduras populosas (ARÁUJO & JAISSON, 1994). As novas
colônias são, por isto, fundadas a pequena distância da colônia-mãe, resultando
na formação de agregados populacionais estreitamente aparentados; c) os
machos são alados, bem menores e mais frágeis, e possuem um curto raio de
vôo, que acontece horizontalmente, perto do chão, quando procuram operárias
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alfas que se oferecem à fecundação na entrada de suas colônias (MONNIN &
RATNIEKS, 1999).
O único meio de dispersão de genes que ocorre entre populações distintas é,
então, por meio desses machos; d) essas formigas são predadoras generalistas,
capturando presas vivas e coletando cadáveres e material vegetal (FOURCASSIÉ
& OLIVEIRA, 2002). O tamanho faz destas formigas os gigantes do mundo dos
invertebrados que vivem sobre o solo e, nos trópicos, elas ocupam o topo das
cadeias alimentares da mesofauna nestes ambientes. Seu gigantismo e sua
ferroada extremamente dolorosa fazem com que indivíduos de Dinoponera sejam
evitados pela maioria dos vertebrados terrestres predadores de formigas,
ocasionais ou especializados (aves, principalmente, mas também lagartos e
mamíferos insetívoros).
A distribuição pretérita da espécie é mais ampla do que a anteriormente
registrada em publicações. Ela chegou a cobrir o Sudeste e o extremo sul da
Bahia, leste de Minas Gerais, todo o Espírito Santo e fragmentos do Estado de
São Paulo (vale do Ribeira, registro de 1933). Sua ocorrência no norte do Estado
do Rio de Janeiro em época histórica é provável, embora não haja registro disto.
D. lucida tem sua distribuição atual limitada ao sul da Bahia, norte do Espírito
Santo e a dois remanescentes de Mata Atlântica do leste de Minas Gerais. Essas
formigas já não existem mais em alguns municípios da Bahia onde sua presença
no passado recente está comprovada por espécimes depositados na Coleção do
Laboratório de Mirmecologia (CEPLAC/UESC). Por exemplo, a espécie não
ocorre a menos de 200 km em direção ao sul de Lomanto Júnior, onde foi
registrada em 1969. Salvo um caso de coleta em um cacaual antigo no sul da
Bahia, todos os registros são provenientes de coletas em áreas de floresta,
inclusive observações em área de floresta de restinga no município de Linhares
(ES) (CAMPIOLO & DELABIE, 2008b).
O principal problema ligado à conservação de D. lucida é sua ocorrência restrita a
fragmentos de florestas da Mata Atlântica. Os indícios de distribuição de D. lucida
apontam para um processo de regressão geográfica, sendo a destruição pelo
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homem do seu hábitat original, com o isolamento e a redução cada vez mais
acentuada das áreas de ocorrência natural, o principal fator responsável por este
fenômeno. Outras fontes potenciais de ameaça estão sendo examinadas. Entre
elas, a taxa de endogamia provavelmente grande em populações geneticamente
fragilizadas e isoladas devido à intensa fragmentação de seu hábitat,
principalmente nas populações mais periféricas.
A conservação desta espécie depende da manutenção e conexão de
remanescentes de floresta. A conexão de fragmentos através da recuperação de
matas ciliares se apresenta como uma estratégia adequada, tendo em vista a
freqüente presença de ninhos da espécie, próximos a cursos de água
(CAMPIOLO & DELABIE, 2008b).
Na área de estudo, de implantação do empreendimento Jurong do Brasil, durante
as amostragens da entomofauna, não foram encontrados exemplares de D.
lucida. Um biólogo da equipe, no entanto, durante amostragens de outro grupo
faunístico avistou um exemplar de D. lucida na área e o fotografou. Devido à
elevada ocorrência desta espécie na área do Terminal Aquaviário de Barra do
Riacho (CASTRO, T. M. comunicação pessoal), que fica ao lado da área de
estudo, também era esperado sua ocorrência em número elevado na área de
implantação do empreendimento Jurong do Brasil. Este fato, no entanto, não foi
confirmado e as observações a seguir evidenciam o motivo. Ambas as áreas
(Jurong e Terminal Aquaviário) apresentam as províncias geomorfológicas de
tabuleiros terciários e planícies quaternárias, províncias essas que abrigam
fisionomias vegetais distinta. A principal diferença entre as áreas do Jurong e do
terminal aquaviário é que, além das matas da área do Terminal Aquaviário serem
mais conservadas, estas ainda apresentam matas de tabuleiros nos tabuleiros
terciários, o que não ocorre na área do Jurong, que só apresenta vegetação
nativa (restinga) nas planícies quaternárias. Na área do empreendimento Jurong
do Brasil os tabuleiros terciários são ocupados por eucalipto. De acordo com
entrevista feita com o coordenador do resgate de fauna e dois biólogos
responsáveis pelo resgate de D. lucida na área do Terminal Aquaviário, só foram
encontrados indivíduos e ninhos dessa espécie na floresta de tabuleiros terciários.
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Na área de restinga não foram encontrados indivíduos nem ninhos de D. lucida
(CASTRO, T.M COM PESS.). Na área de tabuleiros terciários do Jurong ainda
podem-se observar em pouca extensão, algumas matas em regeneração
circundando os corpos de água. Essas parcas matas podem explicar a ocorrência
em densidade muito baixa de indivíduos de D. lucida, como o observado.
A espécie consta apenas na lista de espécies ameaçadas de extinção nacional,
na categoria vulnerável (MACHADO et al., 2008). Esta foi removida da lista
estadual devido à abundância elevada com que é encontrada em vários pontos
deste Estado, inclusive em matas secundárias (AZEVEDO et al., 2008). Apesar
da baixíssima densidade na área do empreendimento Jurong do Brasil, a equipe
do resgate de fauna deve estar prevenida para a eventual ocorrência da espécie
na área, pois, por ser uma espécie ameaçada de extinção, caso ocorram, seus
ninhos devem ser translocados. Ao contrario de A. robusta, seus ninhos são
facilmente

translocados

devido

às

características

da

espécie

descritas

anteriormente. O local para qual o ninho venha a ser translocado deve seguir as
propostas Figura 5-444, no que concerne a características climáticas ótimas para
a espécie.

5.2.1.2.2 Ictiofauna de água doce
Na região Neotropical existem 4.475 espécies de peixes de água doce descritas e
cerca de 1.550 ainda sem denominação, totalizando 6.025 (Reis et al., 2003). A
América do Sul possui a maior riqueza em espécies de peixes neotropicais do
mundo (Agostinho et al., 2007), entretanto, não é observado tamanha riqueza de
espécies para essa região do Estado do Espírito Santo, provavelmente reflexo
das mudanças decorrentes das canalizações das áreas alagadas e brejosas
realizadas na década de 70 (Programa Pró-Várzea) e das dragagens dos canais
até a presente data. Toda a dragagem feita no vale do Suruaca e na região ao sul
do rio Doce, nesse período, possivelmente alterou as variáveis ambientais e deve
ter influenciado as populações e comunidades de teleósteos. Além disso, a
carência de estudos nessa região sobre a constituição das comunidades de
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peixes anteriores às dragagens dificulta a avaliação dos efeitos antrópicos sobre
essas comunidades.
Dentre os estudos existentes Mili (2002) é um dos poucos que encontraram uma
alta diversidade de peixes através de um levantamentono rio Santa Joana e seus
tributários, entre os municípios de Itarana, Itaguaçu e Colatina. Esse autor
constatou a presença de 38 espécies de teleósteos na sub-bacia do rio Doce.
Borges et al. (1991) registraram a ocorrência de 33 espécies de peixes,
distribuídas em 14 famílias levantadas durante o Projeto Sapê do Norte. Teixeira
(2001), em um inventário da ictiofauna dulcícola no delta do Rio Doce e várzeas
litorâneas do Suruaca, registrou 47 espécies de peixes pertencentes a 26
famílias, com ocorrência de duas espécies exóticas: a tilápia (Oreochromis
niloticus), e a piranha (Pygocentrus nattereri).
Considerando que a região do baixo rio Doce foi ainda pouco estudada quanto a
composição da sua ictiofauna, aliado a recentes descrições de novas espécies e
existência de várias ainda por serem descritas, pode-se inferir que o número total
na bacia deverá atingir 80 espécies nativas, levando em consideração somente a
espécies exclusivamente de água doce (PEREIRA et al .2007; LUCINDA, 2008).
A presença de espécies de peixes exóticas/invasoras também é um aspecto da
conservação observado na região, podendo interagir negativamente com a
ictiofauna nativa, ocasionando em alterações na estrutura de comunidade de
peixes, especialmente em termos de diversidade. Além das duas espécies citadas
por Teixeira (2001), ainda são registradas mais cinco espécies exóticas na região
norte do Espírito Santo: o cará-daamazônia (Astronotus ocellatus), o cambuti
(Hoplosternum littorale), o pacu (Metynnis argenteus), o barrigudinho (Poecilia
reticulata) e o tucunaré (Cichla ocellaris), sendo esta última espécie introduzida
com fins de aqüicultura (Petrobras/Biodinâmica, 2003). Os resultados obtidos por
Latini (2005), que relacionou as espécies de peixes exóticas aos lagos do médio
rio Doce (MG), corroboram os do atual estudo.
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Metodologia

As informações sobre a ictiofauna presente nos corpos de água doce localizados
na Área de Influência do Estaleiro de Barra do Sahy foram consolidados através
de

dados

secundários

a

partir

(PETROBRAS/BIODINÂMICA,

de

2003;

estudos

ambientais

na

região

PORTOCEL/CEPEMAR,

2006;

BIODINÂMICA, 2007).
Os corpos de água doce considerados nessa caracterização foram o rio
Comboios (canal de drenagem), o rio Riacho, o córrego Serrão, o córrego
Caipora, o rio Gimuhuna, o córrego do Engenho e o rio Minhoca. As técnicas de
coleta de dados incluíram, além da coleta de organismos, entrevistas com
pescadores locais, além do acompanhamento de suas atividades rotineiras de
pesca

5.2.1.2.2.2

Resultados

Na área de influência do Estaleiro de Barra do Riacho (Jurong do Brasil), foram
registradas 19 espécies de peixes, em 9 Famílias (Tabela 5-108). A família
Characidae foi a mais representativa, sendo registradas duas espécies de peixes
que utilizam o ambiente dulcícola como parte do seu ciclo de vida (Centropomus
parallelus e Mugil liza). Nenhuma espécie aqui apontada se encontra em listas de
animais em extinção brasileiras.
Tabela 5-108: Lista de espécies encontradas na área de influência do Estaleiro
de Barra do Riacho (Jurong do Brasil) distribuídas nos corpos de água em que
foram encontradas.
TÁXON NOME - POPULAR
CYPRINODONTIFORMES
Poeciliidae
Poecilia reticulata - barrigudinho
Poecilia vivipara - barrigudinho
CHARACIFORMES
Erythrynidae
Hoplias malabaricus – traíra
Hoplerythrinus unitaeniatus - morobá

Corpos de água na Área de Influência
1
2
3
4
5
6
7

x

x

x

x
x

x
x

x
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TÁXON NOME - POPULAR

Corpos de água na Área de Influência
1
2
3
4
5
6
7

Anostomidae
Characidae
Astyanax fasciatus - piaba
x
x
x
Astyanax scabripinnis – piaba
Astyanax taeniatus – piaba
x
Astyanax bimaculatus - piabinha
Hyphessobrycon bifasciatus - piabinha
x
Hyphessobrycon reticulatus - piabinha
Metynnis argenteus - pacu
x
Mimagoniates microlepis – piabinha
Pygocentrus nattereri - piranha
x
GYMNOTIFORMES
Gymnotidae
Gymnotus carapo - sarapó
x
SILURIFORMES
Callichthydae
Hoplosternum littorale - cambuti
x
x
x
PERCIFORMES
Cichlidae
Cichla ocellaris – tucunaré
x
Tilapia rendalli - tilápia
Centropomidae
Centropomus parallelus - robalo-flecha
Mugilidae
Mugil Liza - tainha
Legenda: 1 - rio Comboios (canal de drenagem), 2 - rio Riacho, 3 - córrego
córrego Caipora, 5 - rio Gimuhuna, 6 - córrego do Engenho e 7 - rio Minhoca.

5.2.1.2.2.3

x
x
x
x

x

x
x
x
Serrão, 4 -

Discussão

Dentre as espécies listadas, seis são exóticas/invasoras (32%): cambuti
(Hoplosternum littorale), pacu (Metynnis argenteus), barrigudinho (Poecilia
reticulata), piranha (Pygocentrus nattereri), tilápia (Tilapia rendalli)

e tucunaré

(Cichla ocellaris); sendo a última introduzida com fins de aqüicultura. Essas
espécies apresentam alto potencial de interferência nas comunidades nativas,
como o tucunaré, por exemplo, afetando diretamente na comunidade através da
competição e / ou predação, geralmente causando alterações na estrutura e
diversidade da comunidade nativa de peixes. A introdução de espécies exóticas,
como o tucunaré (Cichla ocellaris), a tilápia (Orechromis niloticus e Tilapia
rendalli) e o bagre-africano (Clarias gariepinus), é mais um dos fatores que
contribuindo para uma perda considerável da biodiversidade da região. Mili e
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Teixeira (2006), por exemplo, registraram a predação de espécies nativas pelo
bagre-africano (Clarias gariepinus).
Dentre as espécies de peixes de hábitos migratórios, além da tainha e do robaloflexa, anteriormente citados, as espécies de piabas Astyanax taeniatus, Astyanax
scabripinnis e Astyanax fasciatus, também realizam migrações ascendentes nos
riachos durante o seu período de reprodução. Assim como a escassez de estudos
não permite o registro de um grande número de espécies no Espírito Santo,
estudos abordando os aspectos reprodutivo dos peixes de hábitos também são
incipientes. Aparentemente, os teleósteos dulcícolas que ocorrem na região são
característicos de clima quente, dessa forma, geralmente apresentam período
reprodutivo amplo, com picos entre novembro e março (estação chuvosa)
(AGOSTINHO et al., 1994).
O cambuti (Hoplosternum littorale), por exemplo, tem o seu período reprodutivo
associado ao período de chuvas, quando migra para áreas rasas alagadas e
constrói os seus um ninho com a vegetação retirada do fundo, onde deposita
milhares de ovos. O barrigudinho (Poecilia vivipara), que em seu ciclo de vida
apresenta hábito dulcícola e estuarino, procria-se durante todo o ano. Já o robalo
(Centropomus undecimalis), peixe de hábitos dulcícola, estuarino e marinho,
reproduz-se entre o fim da primavera e o final do outono (Carvalho-Filho, 1999).
Dentre as espécies registradas nenhuma é endêmica, entretanto, os peixes
anuais são considerados endêmicos, sendo uma espécie (Cyprinodontiformes:
Rivulidae: Simpsonichthys izecksohni) registrada na Reserva Florestal da Vale do
Rio Doce, no município de Linhares, norte do Espírito Santo (COSTA, 2002).
Em relação ao uso das espécies, destacam-se pela sua importância como recurso
pesqueiro na região, a tilápia (Tilapia rendalli), o tucunaré (Cichla ocellaris), a
tainha (Mugil liza) e o robalo (Centropomus parallelus). Estas espécies são alvo
de pescadores artesanais, reunidos na colônia de pesca (Z-7).
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Herpetofauna

Mesmo a região Neotropical abrigando uma das mais ricas herpetofaunas do
mundo (DUELLMAN, 1978; HEYER et al. 1990; BERTOLUCI, 1998), são
relativamente pouco os estudos realizados nos domínios da Mata Atlântica
(AB’SABER, 1977), tendo em vista, que é freqüente a descoberta de novas
espécies (e.g.: BASTOS & POMBAL, 1995; POMBAL et al. 1995; HADDAD et al.
1996), além disso, a distribuição geográfica destas é subdimensionada
(AURICCHIO et al. 2002). Desse modo, a herpetofauna pode ser considerada
pouco conhecida (POMBAL, 1997), principalmente em trabalhos envolvendo
comunidades (e.g. CARDOSO et al. 1989; POMBAL, 1997; BERTOLUCI, 1998).
No Brasil atualmente são reconhecidas 849 espécies de anfíbios e 708 espécies
de répteis (SBH, 2009; BÉRNILS, 2009). A tendência é que essa riqueza aumente
ainda mais, considerando que recentemente os esforços de inventariamento têm
sido intensificados nas florestas Amazônica e Atlântica.
A Mata Atlântica concentra, respectivamente, cerca de 65% e 42% das espécies
de anfíbios e répteis registradas para o Brasil, entre as quais o número de
endemismos é bastante elevado.
O objetivo deste estudo foi o de caracterizar herpetofauna como subsídio ao
Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento Jurong do Brasil, situado em
Barra do Sahy, Aracruz, Espírito Santo.

5.2.1.2.3.1 Metodologia
Os dados secundários e complementares sobre história natural e parte da lista de
espécies foram obtidos por meio de consultas à coleção de referência do Museu
de Biologia Professor Mello Leitão e com base nos resultados de outros Estudos
de Impacto Ambiental realizados na região: PORTOCEL/CEPEMAR, (2006);
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ARACRUZ CELULOSE S.A./CEPEMAR, (2001); PETROBRAS/BIODINÂMICA,
(2007); PETROBRAS/BIODINÂMICA, (2003).
No Espírito Santo alguns inventários estão sendo realizados recentemente em
áreas costeiras do Estado e, a cada um deles, novas espécies e até mesmo
gêneros novos estão sendo descobertos. Dentre os estudos mais abrangentes
sobre a herpetofauna nessa região, destacam-se os de RAMOS & GASPARINI
(2004) e SCHINEIDER & TEIXEIRA (2001). Esses estudos, somados ao registro
de coleções científicas, permitiram estimar a presença de cerca de 100 espécies
de anfíbios e 80 de répteis; dessas, duas espécies de anfíbios (Thoropa lutzi e T.
petropolitana) e oito de répteis (Cnemidophorus nativo, Chelonoidis denticulata,
Mesoclemmys hogei e tartarugas marinhas), estão ameaçadas (MACHADO et al.
2005; IUCN, 2009).
Para este estudo os dados primários de anfíbios foram amostrados, em agosto de
2009, principalmente em observações de campo realizadas nas áreas onde será
instalado o empreendimento e no seu entorno.


Transectos: Foi utilizado o método do censo de visualização - VES (Visual
Encounter Survey), que consistiu na realização de deslocamentos não
sistemáticos nas oito unidades amostrais, registrando-se todos os
espécimes avistados. Os transectos foram realizados durante dez dias nos
períodos diurnos e noturnos, totalizando 60 horas de esforço. Foram
percorridos durante três horas no horário matutino (entre 7h00min e
9h00min) e noturno (entre 20h00min e 22h00min) os principais ambientes
aquáticos da área de estudo, registrando as espécies em atividade de
vocalização e a procura de indivíduos inativos foi feita vasculhando-se
abrigos, como pedras, troncos caídos, cascas de árvores, folhiço e tocas.
Vestígios também foram considerados (ecdises, tocas, crepitáculo,
pegadas). Os exemplares foram fotografados e identificados através da
visualização e da gravação de suas vocalizações. Durante o censo não se
fez necessária a captura de exemplares nem tampouco seu manuseio.
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A cada observação direta ou registro indireto de animais no campo, foram
tomadas

as

seguintes

informações:

espécie,

local

(macro

e

microambientes utilizados), data, horário, atividade no momento do registro
e coordenadas geográficas (em UTM).


Pontos de Escuta: Consistiram de censos de audição (AST - Audio Strip
Transect), ou seja, realização de transecções lineares de 900 m, com
intervalos de 100 m entre cada ponto amostral. Em cada um desses
pontos, fez-se o registro das vocalizações de anfíbios durante dez minutos.
Foram selecionados transectos que representavam a diversidade de
habitats presente na área de estudo.

Foram demarcados seis sítios amostrais denominados pontos de amostragem,
a seguir esses pontos são descritos e representados:


P1, P5 e P6 – Mata Seca de Restinga: essa formação florestal ocorre nos
trechos mais altos da restinga, em áreas que não ocorre alagamento.
(Figura 5-452). O sub-bosque é rico principalmente em bromélias
(Pseudoananas sp. e Bromelia sp.) e palmeiras (Attalea sp. e Bactris sp.),
e com muitas epífitas, sobretudo da família Araceae. As espécies arbóreas
predominantes são Protium heptaphyllum, Andira fraxinifolia, Eschweilera
ovata, Byrsonima sericea, Myrsine guianensis e diversas espécies de
Myrtaceae (ARACRUZ CELULOSE S.A./CEPEMAR, 2001)



P2 – Ambiente Alagado/Praiano: as comunidades vegetais, que recebem
influência

direta

das

águas

do

mar,

apresentam

como

gêneros

característicos das praias: Remirea e Salicornia. Seguem-se, em áreas
mais altas afetadas pelo regime das marés, as conhecidas Ipomoea
pescaprae e Canavalia rosea, além dos gêneros Paspalum e Hidrocotyle,
(Figura 5-453). As duas primeiras são plantas escandentes e estoloníferas
que

atingem

as

dunas,

contribuindo

para

fixá-las

(PETROBRAS/BIODINÂMICA, 2003).
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P3 – Restinga Pós Praia: formação arbustiva de Restinga localizada após
a Halófila-Psamófila, observada na Figura 5-454, com altura de até 5m e
presença de indivíduos lenhosos retorcidos e muitas espécies espinhentas
(PEREIRA, 1990). As lianas, tanto herbáceas como lenhosas, são
abundantes, porem epífitas são pouco evidenciadas.



P4 – Restinga Aberta: as comunidades chamadas abertas, de Clusia ou
Ericaceae (Figura 5-455), apresentam vegetação arbustiva agrupadas em
moitas semi-esféricas e espécies de pequeno porte na região denominada
de entre moitas, com baixa cobertura, que proporcionam o aparecimento
de espaços desnudos entre as moitas. Conforme composição florística nas
moitas e entre moitas, bem como altura do lençol freático em relação à
superfície (PEREIRA, 1990).



P7 e P8 – Alagado: também denominada mata periodicamente inundada,
essa formação recebe esta denominação por sofrer alagamentos sazonais
principalmente

nos

períodos

de

maior

precipitação

pluviométrica,

ocorrendo nos trechos mais baixos dos terrenos (Figura 5-456 e Figura
5-457).

Figura 5-453: Ponto de amostragem P1 - Figura 5-454: Ponto de amostragem P2 Restinga Mata Seca. Coordenada WGS Ambiente Alagado Praiano. Coordenada
84: 0387466-7802961
WGS 84: 0387537-7802921
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Figura 5-455: Ponto de amostragem P3 – Figura 5-456: Ponto de amostragem P4 –
Restinga Pós Praia. Coordenada WGS 84: Restinga Aberta. Coordenada WGS 84:
0387497-7802950
0387445-7802895

Figura 5-457: Ponto de amostragem P7 – Figura 5-458: Ponto de amostragem P8 –
Alagado. Coordenada WGS 84: 0387506- Alagado. Coordenada WGS 84: 03879687803093
7803695

5.2.1.2.3.2 Resultados
Através dos trabalhos realizados em campo foram registradas 22 espécies de
anfíbios na área de influência do empreendimento Jurong do Brasil, compilando
os resultados dos registros diretos e indiretos foi possível chegar a uma lista
composta por 40 espécies de anfíbios, todas pertencentes à ordem Anura, que
inclui sapos, rãs e pererecas.
Dentre as seis famílias de anfíbios registradas, a mais representativa foi a
Hylidae, com 28 (70%) espécies. Das espécies de anfíbios diretamente
registradas a que se mostrou mais abundante com 22 registros em quatro das oito
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unidades amostrais, foi Leptodactylus ocellatus (Figura 5-459), seguida pelas
espécies Hypsiboas faber (20 registros), Scinax alter (18 registros) e
Dendropsophus decipiens (15 registros). Em contrapartida, as espécies,
Haddadus

binotatus,

Hypsiboas

semilineatus,

Phyllodytes

luteolus,

Trachycephalus nigromaculatus e Stereocyclops incrassatus (Figura 5-460),
tiverem apenas um registro cada.

Figura 5-459: Leptodactylus ocellatus. Coordenada WGS
84: 0387506-7803090.

Figura 5-460: Stereocyclops incrassatus. Coordenada WGS
84: 0387270-7802656.
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Durante este estudo, oito indivíduos da espécie Aparasphenodon brunoi (Figura
5-461) foram observados nos pontos P1, P4 e P6. Esta espécie de médio porte
apresenta

especializações

para

a

vida

em

bromeliáceas.

Distribui-se

principalmente na faixa costeira, desde o Espírito Santo até São Paulo, podendo
habitar regiões florestais densas.

Figura 5-461: Aparasphenodon brunoi. Coordenada WGS
84: 0387964-7803693.

Nas áreas alagadas, pontos de amostragem P7 e P8, foram observados 12
indivíduos da espécie Dendropsophus elegans (Figura 5-462), vocalizando sobre
a vegetação marginal.
Itapotihyla langsdorffii (Figura 5-463), hilídeo de grande porte, cuja coloração
mistura-se aos troncos de árvores, tornando-o quase imperceptível no ambiente
natural, no entanto, foram observados 13 indivíduos dessa espécie nos pontos de
amostragem P5 e P6.
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Figura 5-462: Dendropsophus elegans. Coordenada WGS
84: 0387964-7803687

Figura 5-463: Itapotihyla langsdorffii. Coordenada WGS 84:
0387433-7803899

A Tabela 5-109 apresenta a lista de anfíbios registrados diretamente em campo e
as espécies de provável ocorrência, bem como informações sobre os ambientes
ocupados por essas espécies e status de conservação.
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Tabela 5-109: Lista de anfíbios registrados diretamente em campo e espécies de provável ocorrência nas Áreas de Influência do
empreendimento Mata Seca de Restinga (MSR), Ambiente Alagado/Praiano (AP), Restinga Pós Praia (PP), Restinga Aberta (RA),
Alagado (AL).
Forma de Registro
Família

Espécie

Nome Comum
Dados
Primários

Dados
Secundários

v/a

1,2,3

Bufonidae

Rhinella crucifer

sapo-cururu

Bufonidae

Rhinella granulosa

sapinho

v

1,2,3

Bufonidae

Rhinella margaritifera

sapo-folha

-

3,4

Craugastoridae

Haddadus binotatus

Hylidae

Aparasphenodon brunoi

Hylidae

Dendropsophus anceps
Dendropsophus
berthalutzae
Dendropsophus
bipunctatus
Dendropsophus
branneri
Dendropsophus
decipiens
Dendropsophus
elegans
Dendropsophus
minutus
Dendropsophus
seniculus
Hypsiboas
albomarginatus

Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae

Habitat

Coordenadas
Geográficas

Lista de
Espécies
Ameaçadas
IUCN

MSR, RA,
AL
MSR, RA,
AL, PP

03872847803707
03872837803711
03872737802698
03879647803693
-

Status
do
táxon

-

E

-

-

-

-

-

-

-

E

-

E

-

E

-

E

-

-

-

E

-

-

v

-

v

-

-

2

MSR, RA,
AL, PP
MSR, RA,
AL, PP
-

pererequinha

-

3

-

pererequinha

v

2

AL

v

1,2

AL

v

1

AL

v/a

1,2,3

AL

pererequinha

-

3

-

-

-

-

pererequinha

-

3,4

-

-

-

E

v/a

1,2,3

AL

03879787803667

-

E

Rã-do-folhiço
perereca-decapacete
perereca-zebra

pererecaamarela
perereca-dacosta
perereca-demoldura

perereca-verde
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome Comum

Habitat

Dados
Primários

Dados
Secundários

v

-

AL

Hypsiboas
albopunctatus

perereca

Hylidae

Hypsiboas faber

sapo-martelo

v/a

3

AL

Hylidae

Hypsiboas pardalis

-

3,4

-

Hylidae

Hypsiboas semilineatus

v

1,3

AL

Hylidae

Itapotihyla langsdorffii

perereca
pererecadormideira
perereca-damata

v

3

AL

Hylidae

Phyllodytes luteolus

perereca-verde

v

-

AL

Hylidae

Phyllomedusa
burmeisteri

perereca-verde

-

2,3

-

Hylidae

Scinax alter

pererequinha

v/a

1,3

AL

Hylidae

Scinax argyreornatus

-

3,4

Hylidae

Scinax cuspidatus

-

Hylidae

Scinax eurydice

Hylidae

Scinax fuscovarius

Hylidae

Scinax ruber
Sphaenorhynchus
palustris
Sphaenorhynchus
planicola
Trachycephalus
mesophaeus

pererequinha
perereca-defocinhopontudo
pererequinha
perereca-debanheiro
pererequinha
perereca-dasalvinea

Hylidae
Hylidae

Coordenadas
Geográficas

Lista de
Espécies
Ameaçadas
IUCN

Hylidae

Hylidae

Pág.
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03879697803676
03879547803626
03879357803694
03874337803899
03874437803965
-

Status
do
táxon

-

-

-

-

-

E

-

E

-

E

-

-

-

E

-

E

-

03874767803954
-

-

-

3,4

-

-

-

E

-

3

-

v

1

AL

-

3

-

03874737803952
-

-

3

-

rã-verde

-

3,4

-

perereca-demoldura-

v

-

AL
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome Comum
Dados
Primários

Dados
Secundários

Habitat

Coordenadas
Geográficas

Lista de
Espécies
Ameaçadas
IUCN

Status
do
táxon

grande
perereca

v

-

AL

Hylidae
Leiuperidae

Trachycephalus
nigromaculatus
Physalaemus aguirrei
Physalaemus crombiei

rãzinha
rãzinha

-

3,4
2,3

-

Leiuperidae

Physalaemus cuvieri

rãzinha

v/a

-

AL

Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus

rã-assobiadora

v

1,2,3

AL

Leptodactylidae

Leptodactylus
marmoratus
Leptodactylus
natalensis

rãzinha-dofolhiço

-

3

-

rã-assobiadora

-

3

-

Leptodactylidae

Leptodactylus ocellatus

rã-manteiga

v/a

1,2,3

AL

Microhylidae

Arcovomer passarellii

rãzinha-decarangueijo

-

3

-

Microhylidae

Stereocyclops
incrassatus

rã-da-mata

v

-

AL

Hylidae

Leptodactylidae

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

03874537803771
03872597802676
03879787803685

-

-

-

E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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Neste estudo, foram registradas 22 espécies de anfíbios, o número estimado da
riqueza para as Áreas de Influência variou de 10,4 a 20,8 espécies e a partir da
curva do coletor e do índice estimador de riqueza, verificou-se que a amostragem
compreendeu entre 72 e 89% da comunidade de anfíbios do local (Figura 5-464).

24
Número acumulado de espécies

22
20
18
16
14
12

Curva do Coletor

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dias de coleta

Figura 5-464: Curva de acumulação de espécies de anfíbios com as estimativas e os
desvios-padrão baseados no índice de Jacknnife de primeira ordem.

Para a área de influência do empreendimento Jurong do Brasil, foram registradas
34 espécies de répteis sendo que, dentre elas, 18, ou seja, 50% foram registradas
diretamente em campo, uma porcentagem elevada, dada a época do ano (fora da
estação reprodutiva da maioria das espécies) e o curto período de amostragem.
Os répteis estão distribuídos em três ordens: Testudines (cágados e jabutis),
Crocodylia (jacarés) e Squamata que é dividida em três subordens Amphisbaenia
(cobras-de-duas-cabeças), Sauria (lagartos) e Ophidia (serpentes). Dentre os
Squamata, a subordem Ophidia foi a de maior representatividade, com 19 (52,8%)
espécies de provável ocorrência, seguida pela subordem Sauria, com 10 (27,8%)
espécies e, por último, a subordem Amphisbaenia (Figura 5-465), com duas
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(5,6%) espécies. Para os Testudines, foram listadas quatro (11%) espécies de
diferentes famílias, sendo duas tartarugas marinhas, um cágado e um jabuti. Para
os Crocodilianos foi constatada a provável ocorrência de apenas uma espécie,
Caiman latirostris (Jacaré-do-papo-amarelo).

Figura 5-465: Amphisbaena alba. Coordenada WGS 84:
0387515-7802929

Das espécies de répteis diretamente registradas a que se mostrou mais
abundante com 13 registros em 5, das 8 unidades amostrais, foi Tropidurus
torquatus. Em contrapartida, as espécies Anphisbaena alba, Ophiodes striatus
(Figura 5-466), Tupinambis merianae, Corallus hortulanus (Figura 5-467),
Micrurus corallinus, Chironius exoletus, Oxyrhopus petola e Philodryas olfersii,
foram avistadas apenas uma vez.
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Figura 5-466: Ophiodes striatus. Coordenada WGS 84:
0387433-7803899.

Figura 5-467: Corallus hortulanus. Coordenada WGS 84:
0387536-7802919

As

espécies

Hemidactylus

mabouia,

Anolis

punctatus

(Figura

5-468),

Thamnodynastes hypoconia e Oxybelis aeneus, foram avistadas em duas
oportunidades cada uma delas.
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Figura 5-468: Anolis punctatus. Coordenada WGS 84:
0387468-7802959.

Para cada uma das espécies, Polychrus marmoratus (Figura 5-469) e Mabuya
agilis (Figura 5-470), foram avistados três indivíduos, nos pontos de amostragem
de Mata Seca.

Figura 5-469: Polychrus marmoratus. Coordenada WGS 84:
0387273-7803761.
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Figura 5-470: Mabuya agilis. Coordenada WGS 84:

0387497-7802953.

A Tabela 5-110 apresenta a lista de répteis registrados diretamente em campo e
espécies de provável ocorrência, bem como informações sobre os ambientes
ocupados por essas espécies e status de conservação.
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Tabela 5-110: Lista de anfíbios registrados diretamente em campo e espécies de provável ocorrência nas Áreas de Influência do
empreendimento.
Família
Testudinidae
Chelidae

Espécie
Chelonoidis
denticulata
Acanthochelys
radiolata

Nome
Comum
Jabutitinga
cágadoamarelo
Jacaré-dopapoamarelo
Cobra-deduascabeças

Forma de Registro
Habitat

-

2

-

VU

-

3

-

-

-

-

-

1,2

-

-

-

C

RV

2

3875157802929

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

-

-

-

Amphisbaenidae

Amphisbaena
alba

Amphisbaenidae

Leposternon
wuchereri

cobra-cega

-

2

Polychrotidae

Anolis punctatus

papa-vento

RV

2

MSR

Polychrotidae

Polychrus
marmoratus
Tropidurus
torquatus
Hemidactylus
mabouia
Gymnodactylus
darwinii

camaleão

RV

1,2

MSR,

Calango

RV

1,2,3

MSR, RA

Taruira

RV

1

MSR, RA

Lagarixa

RV

1,2

MSR, RA, AL

RV

2

MSR, RA, AL

RV

1,3

MSR, RA, AL
MC, P

RV

1,2

MSR

-

3

Phyllodactylidae
Anguidae

Ophiodes striatus

Teiidae

Ameiva ameiva

Teiidae

Tupinambis
merianae
Cercosaura

Gymnophthalmi

Cobra-devidro
calangoverde
Teiú
lagarto

Status do
táxon

Dados
Secundários

Caiman latirostris

Gekkonidae

Lista de Espécies
Ameaçadas

Dados
Primários

Alligatoridae

Tropiduridae

Coordenadas
Geográficas

MSR

3874687802959
3874737803071
3874487802840
3879127803789
3873117803723
3874337803899
3874997803746
3876827803776
-
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Família

Espécie

Nome
Comum

dae

schreibersii

Scincidae

Mabuya agilis

lagarto

Typhlopidae

Cobrablindada
Jibóia

Viperidae

Typhlops
brongersmianus
Boa constrictor
Corallus
hortulanus
Epicrates
cenchria
Bothrops jararaca

Viperidae
Elapidae

Boidae
Boidae
Boidae

Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae

Dados
Primários

Dados
Secundários

RV

2,3

-

Habitat

Coordenadas
Geográficas

Lista de Espécies
Ameaçadas
IUCN

MMA

ES

Status do
táxon

3874977802953

-

-

E

2

-

-

-

-

-

1,2

-

-

C

suaçubóia

RV

-

3875367802919

-

-

-

Salamanta

-

3

-

-

-

-

Jararaca

-

3

-

-

-

Bothrops leucurus

Jararaca

RV

-

MSR, RA, AL

-

-

-

Micrurus
corallinus
Chironius
bicarinatus
Chironius
exoletus
Chironius fuscus
Leptophis
ahaetulla

Coral

RV

-

MSR, RA

3875147802935
3874587803928

-

-

E

Cobra-cipó

-

2

-

-

-

-

Cobra-cipó

RV

-

Cobra-cipó

-

Cobra-cipó

Colubridae

Oxybelis aeneus

Colubridae

Spilotes pullatus
Helicops
carinicaudus

Dipsadidae

Forma de Registro

Pág.
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Dipsadidae

Liophis miliaris

Dipsadidae

Oxyrhopus petola

cobra-cipóbicuda
Caninana
Cobrad'água
Cobrad'água
falsa-coral

MSR, RA, AL

MSR, RA, AL

-

-

-

2

3874517802892
-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

RV

-

-

MSR, RA

-

-

-

3

3875147802938
-

-

-

-

-

1,2

-

-

-

E

-

1,3

-

-

-

-

RV

2,3

3875657802967

-

-

-

MSR, RA, AL

MSR, RA, AL
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Família

Espécie

Dipsadidae

Philodryas olfersii

Dipsadidae

Pseudoboa nigra

Dipsadidae

Thamnodynastes
hypoconia

Diagnóstico Ambiental
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Nome
Comum
cobraverde
Cobra-doleite
correcampo
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Forma de Registro
Dados
Primários

Dados
Secundários

RV

1

-

2,3

RV

-

Habitat
MSR, AL

MSR, RA

Coordenadas
Geográficas

IUCN

MMA

ES

Status do
táxon

3872687802656

-

-

-

-

-

-

-

3872717802764

-

-

-
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A diversidade obtida através da compilação dos dados primários e secundários foi
de 34 espécies, no entanto, a procura ativa em campo, resultou em 18 espécies
de répteis. O número estimado da riqueza de espécies para a área foi de 7,2 a 18
espécies de répteis. A partir da curva do coletor (Figura 5-471) e do índice
estimador de riqueza, verificou-se que a amostragem compreendeu cerca de 73 a
87% da comunidade de répteis do local.

Curva do Coletor
Número acumulado de espécies

20
18
16
14
12
10
Curva do Coletor

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5
6
7
Dias de coleta

8

9

10

Figura 5-471: Curva de acumulação de espécies de répteis com as estimativas e
os desvios-padrão baseados no índice de Jacknnife de primeira ordem.

5.2.1.2.3.3 Discussão
Todas as espécies de anfíbios, com exceção de Rhinella crucifer (Figura 5-472),
apresentam período reprodutivo durante a estação chuvosa. Esse é o padrão
esperado para espécies de anfíbios neotropicais (DUELLMAN & TRUEB, 1986).
No entanto, é importante salientar que apesar de a maioria das espécies de
anfíbios reproduzirem-se durante as chuvas, os eventos reprodutivos não ocorrem
simultaneamente entre elas. Algumas espécies de reprodução prolongada
pertencentes às famílias Leiuperidae e Leptodactylidae, reproduzem-se no
período de transição entre a estação seca e chuvosa. Já entre as espécies com
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padrão reprodutivo explosivo, como aquelas pertencentes à família Microhylidae,
a reprodução geralmente ocorre no início da estação chuvosa, por apenas alguns
dias (WELLS, 1977).

Figura 5-472: Rhinella crucifer. Coordenada WGS 84:
0387284-7803707.

Das espécies de anfíbios compiladas para a área do empreendimento Jurong do
Brasil 20 (50%) representam prováveis endemismos para o bioma Mata Atlântica,
2 são raras e 1 cinegética.
Nenhuma das espécies listadas encontra-se classificada em alguma categoria de
ameaça no Decreto Estadual no 1.499-R, de 13 de junho de 2005 (IPEMA, 2007),
no Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2008) nem
tampouco na Red List da IUCN, (2009). Apenas Sphaenorhynchus palustris,
merece destaque por ser considerada como “Deficiente em Dados” (DD) (IUCN,
2009). Porém observa-se que não há ainda programas de monitoramento
populacional capazes de inferir estimativas quanto ao declínio populacional das
espécies de anfíbios presentes na Mata Atlântica (MMA, 2008).
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A diversidade de anfíbios existente na área do pretendido empreendimento
Jurong do Brasil, é certamente de grande importância, a eliminação do ambiente
natural terá como conseqüência a declinação das populações de anfíbios, ou
mesmo a erradicação das espécies na área de influência direta.
Por tudo o que se expôs, considera-se que o os impactos que a instalação do
empreendimento Jurong do Brasil trará à anurofauna local podem ser
minimizados, desde que a instalação do empreendimento seja condicionada à
monitoramentos efetivos que visem o desenvolvimento de medidas eficazes para
a preservação da anurofauna remanescente no entorno. Também deverão ser
implantados os programas preconizados e aplicadas as medidas mitigadoras e
compensatórias de impactos propostas para as fases de construção e operação.
Espécies peçonhentas como, Bothrops jararaca, Bothrops leucurus (Figura
5-473) e Micrurus corallinus (Figura 5-474), encontradas na área de influência do
Jurong podem representar perigo às pessoas durante a execução de atividades
rotineiras no campo, estando, por isso, sob risco de mortandade predatória, assim
como outras espécies inofensivas, como a falsa-coral Oxyrhopus petola, que se
tornam alvo da falta de conhecimento da maioria das pessoas.

Figura 5-473: Bothrops leucurus. Coordenada WGS 84:
0387514-7802935.
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Figura 5-474: Micrurus corallinus. Coordenada WGS 84:
0387458-7803928.

Os acidentes ofídicos ocorrem com maior freqüência no início e no final do ano,
em pessoas do sexo masculino, em trabalhadores rurais, na faixa etária produtiva
de 15 a 49 anos; atingem, sobretudo os membros inferiores; e a maioria desses
acidentes é atribuída ao gênero Bothrops (BOCHNER & STRUCHINER, 2003).
Serpentes peçonhentas desse gênero além de possuírem ampla distribuição e
ocorrência comum, apresentam comportamento agressivo, costumam ser vistas
em locais de ocupação humana, principalmente durante atividades agropecuárias,
freqüentemente presentes em áreas de pasto e cultivo, onde encontram abrigo e
alimento.
Dos répteis listados, cujos períodos reprodutivos são conhecidos, desenvolvem
essa atividade na estação chuvosa. Dentre os colubrídeos de provável ocorrência
na área do empreendimento Jurong do Brasil nenhum deles possui descrição de
seu período reprodutivo.
Destacam-se entre os répteis listados na Tabela 2, 6 espécies cinegéticas, 5
endêmicas e uma ameaçada que consta na Red List da IUCN (IUCN, 2009). Não

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1129

foram registradas espécies constantes no Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (MMA, 2008) e/ou no Decreto Estadual no 1.499-R, de 13
de junho de 2005 (IPEMA, 2007).
O jabutitinga Chelonoidis denticulata, de provável ocorrência na região do estudo,
está restrito a Florestas Úmidas até o limite de 800m de altitude, sendo
freqüentemente encontrados próximos à água. Esses jabutis são de fácil captura,
por sua locomoção lenta e pelo fato de que, durante a estação seca, podem ser
encontrados em trânsito no folhiço. Principalmente devido à caça, essa espécie
tem-se tornado escassa em muitas regiões, uma vez que é utilizada como item
alimentar de algumas populações. Os jabutis são também capturados para
comércio de animais de estimação; por essas razões, foi considerada espécie
“Vulnerável” (VU), segundo os critérios de ameaça estabelecidos pela IUCN,
(2009).
A área do empreendimento Jurong do Brasil é de considerável relevância para as
espécies encontradas, em especial para jabutitinga Chelonoidis denticulata,
espécie considerada ameaçada de extinção, portanto, a instalação e operação do
empreendimento deverão ser realizadas de forma planejada objetivando
minimizar ao máximo os impactos sobre essas espécies, bem como, as demais
espécies de répteis presentes no local.
Também deverão ser implantados os programas preconizados e aplicadas as
medidas mitigadoras e compensatórias de impactos propostas para as fases de
construção e operação.

5.2.1.2.4 Avifauna
As aves têm demonstrado serem ferramentas úteis para estudos em Ecologia e
Biologia da Conservação, principalmente pelo fato de existirem métodos bem
desenvolvidos para seu estudo (WIENS, 1989). Aliado a isso está o grande
conhecimento sistemático e taxonômico acerca do grupo. Com efeito, as aves são
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consideradas potencialmente os melhores bioindicadores da qualidade ambiental
(STOTZ et al. 1996: ALMEIDA & ALMEIDA, 1998; ANDRADE, 1993; DÁRIO,
1999; DÁRIO & ALMEIDA, 2000).
Muitas espécies de aves estão diminuindo suas populações, sendo a destruição
de áreas de reprodução e particularmente a fragmentação e o isolamento dos
habitats sugeridos como fatores importantes na diminuição dessas espécies
(KEYSER et al. 1997; ROBINSON & ROBINSON, 1998).
Segundo STEADMAN (1997), 76% das aves tropicais ocorrem em áreas
endêmicas e essas entram em extinção de quatro formas diferentes: (1) predação
direta como caça coleta de ovos, remoção de ninhos para criação em cativeiro;
(2) introdução de espécies não nativas, que expõem as espécies indígenas a
novos

predadores,

competidores,

parasitas

ou

patógenos;

(3)

grande

desconhecimento de espécies; (4) degradação ou perda do habitat, que pode ser
direta (desmatamento, drenagem de águas, poluição do mar, poluentes tóxicos).
Para estimar a perda de espécies tropicais é necessário examinar as respostas
das espécies à modificação do hábitat (LUGO, 1988; WHITMORE, 1997).
Entretanto, é importante compreender como as comunidades dos fragmentos são
estruturadas, para permitir uma maior eficiência no desenho de reservas a serem
protegidas e na aplicação de métodos para a manutenção da diversidade
biológica e da integridade do ecossistema em regiões de domínio humano
(MALCOLM, 1991; SMITH, 1997).
Este diagnóstico apresenta a composição da avifauna encontrada nas áreas de
Influência Direta e Indireta do empreendimento Jurong do Brasil, situado em Barra
do Sahy, Aracruz, Espírito Santo. A situação ambiental da área de estudo, fruto
deste diagnóstico, aliado ao conhecimento das ações do empreendimento,
subsidiarão a avaliação dos impactos ambientais, principal aspecto do documento
em questão.
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5.2.1.2.4.1 Metodologia
Foram realizadas visitas ao campo com a finalidade de checar a ocorrência de
exemplares da avifauna compilados na lista baseada em dados secundários
(PORTOCEL/CEPEMAR,
(2001);

(2006);

ARACRUZ

PETROBRAS/BIODINÂMICA,

(2007);

CELULOSE

S.A./CEPEMAR,

PETROBRAS/BIODINÂMICA,

(2003)), essa checagem foi feita durante dez dias (7 a 17) do mês de agosto de
2009, em visita às Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento
Jurong do Brasil. As informações foram coletadas em campo utilizando duas
metodologias descritas a seguir:


Lista assistemática de espécies - O observador desloca-se pelas trilhas
existentes na AID/AII do empreendimento listando as espécies encontradas
com auxílio de binóculos OLYMPUS 10 x 30 x 25 mm e um mini-gravador
digital. Posteriormente essas listas foram transferidas para planilhas
eletrônicas o que possibilitou a plotagem da curva do coletor.



Pontos de contagem – aproveitando uma estrada vicinal existente na área
de estudo foram marcados nove pontos de contagem com uma distância
mínima de 150m entre si, onde, por três dias alternados, foram utilizados
para a amostragem quantitativa da avifauna. Essa amostragem consistiu
no observador parado por 10 minutos em cada ponto procedendo à
contagem de exemplares ouvidos ou visualizados em um raio limitado de
50 metros, evitando ao máximo contar os exemplares mais de uma vez de
modo a não superestimar a amostra.

A partir deste método foram contabilizadas a freqüência de ocorrência (%) e o
Índice Pontual de abundância (IPA).
As espécies listadas foram organizadas sistemática e taxonomicamente de
acordo com a lista de aves do Brasil elaborada pelo Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos (CBRO, 2008). Para definição de endemismo e ameaças
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de extinção foram utilizados CORDEIRO (2003); IPEMA (2007); MMA (2008);
IUCN (2009).

5.2.1.2.4.2 Resultados
A partir da compilação dos dados secundários chegou-se a uma lista com 309
espécies que contam com registro em áreas próximas a do empreendimento e
que potencialmente podem ocorrer na AID deste. No entanto, durante os
trabalhos de campo só foram confirmados 91 destes registros (Tabela 5-111).
Apesar de uma leve estabilização na curva do coletor (Figura 5-475) é bem
provável que o número de espécies existentes na área de estudo seja mais alto
corroborando os registros secundários.

Curva do coletor

y = 25,607ln(x) + 33,322
R² = 0,9872

100
Riqueza de espécies

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dias de campo

Figura 5-475: Curva de acúmulo das espécies registradas na área de estudo.
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Tabela 5-111: Lista da avifauna da região onde deverá ser instalado o empreendimento Jurong do Brasil. Forma de registro: v – registro visual, a – registro
auditivo. Dados secundários: PORTOCEL/CEPEMAR, (2006); ARACRUZ CELULOSE S.A./CEPEMAR, (2001); PETROBRAS/BIODINÂMICA, (2007);
PETROBRAS/BIODINÂMICA, (2003). Habitat: Mata Seca de Restinga - MSR, Ambiente Alagado/Praiano - AP, Restinga Pós Praia - PP, Restinga Aberta - RA,
Alagado - AL. Espécies ameaçadas: CP Criticamente em perigo, EP – em perigo, VU – Vulnerável. Status do táxon: End – endêmico, VS – migrante visitante do
hemisfério sul, VN – migrante visitante do hemisfério norte, VA – vagante.
Forma de Registro
Habitat
-

-

3

-

-

-

-

VS

-

3

-

-

VU

-

VS

albatroz-de-sobrancelha

-

3

-

-

VU

-

VS

pardelão-prateado
pomba-do-cabo
grazina-de-barriga-branca
faigão-de-bico-largo
pardela-preta

-

3
3
3
3
3

-

-

VU
VU

-

VS
VS
VS
VA (S)
VS

Família

Espécie

Nome comum

Tinamidae
Tinamidae
Tinamidae
Tinamidae
Tinamidae
Anatidae
Anatidae
Anatidae
Cracidae
Cracidae
Podicipedidae
Podicipedidae
Podicipedidae

Crypturellus variegatus
Crypturellus soui
Crypturellus parvirostris
Crypturellus tataupa
Rhynchotus rufescens
Dendrocygna viduata
Cairina moschata
Amazonetta brasiliensis
Ortalis guttata
Penelope superciliaris
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps
Podicephorus major
Spheniscus
magellanicus
Thalassarche
chlororhynchos
Thalassarche
melanophris
Fulmarus glacialoides
Daption capense
Pterodroma incerta
Pachyptila vittata
Procellaria aequinoctialis

Spheniscidae
Diomedeidae
Diomedeidae
Procellariidae
Procellariidae
Procellariidae
Procellariidae
Procellariidae

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)
EP
-

Coordenadas
geográficas

inhambu-anhangá
tururim
inhambu-chororó
inhambu-chintã
perdiz
irerê
pato-do-mato
pé-vermelho
aracuã
jacupemba
mergulhão-pequeno
mergulhão-caçador
mergulhão-grande

Dados
primários
-

Dados
Secundários
1
1,4
3,4
1,2,3
1,4
4
4
1,3,4
4
1,2,3,4
4
3
3

pingüim-de-magalhães

-

albatroz-de-nariz-amarelo
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Forma de Registro

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)
CP
CP

Habitat

Coordenadas
geográficas

-

-

3

-

-

VU

-

3
3

-

-

-

-

-

biguá

-

1,3

-

-

-

-

-

biguatinga
tesourão
socó-boi
savacu
socozinho
garça-vaqueira
garça-moura
garça-branca-grande
garça-real
garça-branca-pequena
garça-azul

v/a
v/a
v/a
-

3
2,3
3,4
4
1,3,4
1,3,4
4
1,3,4
4
1,2,3,4
4

AP,AL
AP
AP,AL
-

19865214/40074335
19872681/40077716
19872681/40077716
-

-

-

-

Platalea ajaja

colhereiro

-

4

-

-

-

-

-

Cathartidae

Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

v/a

1,2,4

19870803/40078751

-

-

-

Cathartidae

Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeça-amarela

-

1,3,4

-

-

-

Cathartidae

Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-preta

v/a

1,2,3,4

19872304/40078701

-

-

-

Accipitridae
Accipitridae

Leptodon cayanensis
Chondrohierax uncinatus

gavião-de-cabeça-cinza
caracoleiro

-

4
4

-

-

-

-

Família

Espécie

Nome comum

Procellariidae
Procellariidae
Procellariidae
Procellariidae

Puffinus griseus
Puffinus gravis
Puffinus puffinus
Puffinus lherminieri

Phaethontidae

Phaethon aethereus

Sulidae
Sulidae
Phalacrocoraci
dae
Anhingidae
Fregatidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Threskiornithid
ae

Sula dactylatra
Sula leucogaster
Phalacrocorax
brasilianus
Anhinga anhinga
Fregata magnificens
Tigrisoma lineatum
Nycticorax nycticorax
Butorides striata
Bubulcus ibis
Ardea cocoi
Ardea alba
Pilherodius pileatus
Egretta thula
Egretta caerulea

bobo-escuro
bobo-grande-de-sobre-branco
bobo-pequeno
pardela-de-asa-larga
rabo-de-palha-de-bicovermelho
atobá-grande
atobá-pardo

Dados
primários
-

Dados
Secundários
3
3
3
3

-

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
-
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Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)
-

Habitat

Coordenadas
geográficas

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

-

-

VU

End

gavião-carijó

v/a

1,2,3,4

19869606/40077939

-

-

-

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

-

1,4

-

-

-

-

Falconidae

Caracara plancus

caracará

v/a

1,2,3,4

19869606/40077939

-

-

-

Falconidae

Milvago chimachima

carrapateiro

v/a

1,2,3,4

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP

19868386/40076867

-

-

-

Falconidae

acauã

-

1,4

-

-

-

-

-

Falconidae
Falconidae

Herpetotheres
cachinnans
Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus

falcão-caburé
falcão-relógio

-

4
4

-

-

-

-

Falconidae

Falco sparverius

quiriquiri

v/a

1,3,4

19868386/40076867

-

-

-

Falconidae

Falco femoralis

falcão-de-coleira

v/a

1,4

19869606/40077939

-

-

-

Aramidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae
Rallidae

Aramus guarauna
Aramides cajanea
Laterallus viridis
Porzana albicollis
Pardirallus nigricans
Gallinula chloropus
Porphyrio martinica

carão
saracura-três-potes
sanã-castanha
sanã-carijó
saracura-sanã
frango-d'água-comum
frango-d'água-azul

v/a
-

4
1,2,4
2,4
1,4
1,2,3,4
1,3,4
4

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
AL
-

19865214/40074335
-

-

-

-

Família

Espécie

Nome comum

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae

Accipitridae

Elanoides forficatus
Elanus leucurus
Rostrhamus sociabilis
Harpagus diodon
Ictinia plumbea
Geranospiza
caerulescens
Leucopternis polionotus

Accipitridae

gavião-tesoura
gavião-peneira
gavião-caramujeiro
gavião-bombachinha
sovi

Dados
primários
-

Dados
Secundários
1
1
4
4
4

gavião-pernilongo

-

gavião-pombo-grande

Rupornis magnirostris

Accipitridae

Accipitridae

CTA-DT-254/09
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Cariamidae

Cariama cristata

Charadriidae
Charadriidae

seriema

Dados
primários
-

Dados
Secundários
4

Vanellus chilensis

quero-quero

v/a

1,2,3,4

batuiruçu-de-axila-preta

-

batuíra-de-bando

Charadriidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae

Pluvialis squatarola
Charadrius
semipalmatus
Charadrius collaris
Numenius phaeopus
Actitis macularius
Tringa solitaria

Scolopacidae

Tringa melanoleuca

Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Jacanidae
Stercorariidae
Laridae
Sternidae
Sternidae
Sternidae
Sternidae
Sternidae
Sternidae
Sternidae
Columbidae

Tringa flavipes
Calidris alba
Calidris pusilla
Calidris fuscicollis
Jacana jacana
Stercorarius parasiticus
Larus dominicanus
Anous stolidus
Phaetusa simplex
Sterna hirundo
Sterna hirundinacea
Thalasseus sandvicensis
Sterna fuscata
Sterna maxima
Columbina minuta

batuíra-de-coleira
maçarico-galego
maçarico-pintado
maçarico-solitário
maçarico-grande-de-pernaamarela
maçarico-de-perna-amarela
maçarico-branco
maçarico-rasteirinho
maçarico-de-sobre-branco
jaçanã
mandrião-parasítico
gaivotão
trinta-réis-escuro
trinta-réis-grande
trinta-réis-boreal
trinta-réis-de-bico-vermelho
trinta-réis-de-bando
(trinta reis das rocas)
trinta reis real
rolinha-de-asa-canela

Columbidae

Columbina talpacoti

Columbidae

Columbina squammata

Charadriidae

Coordenadas
geográficas

Habitat

-

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)
-

Status do
táxon

19870803/40078751

-

-

-

3

MSR, RA,
PP
-

-

-

-

VN

-

3

-

-

-

-

VN

v/a

3
3
2,3
3,4

AP

19872681/40077716

-

-

VN
VN
VN

-

3

-

-

-

-

VN

v/a
-

3
3
3
3
1,3,4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

19872681/40077716
-

-

-

VN
VN
VN
VN
VN
VN
-

rolinha-roxa

v/a

1,2,3,4

19869606/40077939

-

-

-

fogo-apagou

v/a

1,2,3,4

AP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,

19872304/40078701

-

-

-
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Dados
primários

Dados
Secundários

Columbidae

Columbina picui

rolinha-picui

v/a

1,2,4

Columbidae
Columbidae
Columbidae

Claravis pretiosa
Columba livia
Patagioenas speciosa

pararu-azul
pombo-doméstico
pomba-trocal

-

4
1
4

Columbidae

Patagioenas picazuro

pombão

v/a

1,2,3,4

Columbidae

pomba-galega

v/a

1,2,3

Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Psittacidae
Psittacidae

Patagioenas
cayennensis
Patagioenas plumbea
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana
Aratinga aurea
Pyrrhura cruentata

pomba-amargosa
juriti-pupu
juriti-gemedeira
pariri
periquito-rei
tiriba-grande

-

4
1,2,3,4
1,3
4
1,3,4
1

Psittacidae

Forpus xanthopterygius

tuim

v/a

1,2,3,4

Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae

Brotogeris tirica
Touit surdus
Pionus maximiliani
Amazona rhodocorytha

periquito-rico
apuim-de-cauda-amarela
maitaca-verde
chauá

-

1
4
1
1,4

Psittacidae

Amazona amazonica

curica

v/a

1,3

Cuculidae

Piaya cayana

alma-de-gato

v/a

1,2,3,4

Psittacidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae

Propyrrhura maracana
Coccyzus melacoryphus
Coccyzus americanus
Coccyzus euleri

papa-lagarta-acanelado
papa-lagarta-de-asa-vermelha
papa-lagarta-de-euler

-

4
1
1
4

Coordenadas
geográficas

Habitat
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
-

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)

Status do
táxon

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

-

19866347/40075176

-

-

-

19864195/40073773

-

-

-

-

VU

EP

End

19872304/40078701

-

-

-

-

EP

EP
CP

End
End
End

19868386/40076867

-

-

-

19864195/40073773

-

-

-

-

-

-

VN
-
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Cuculidae

Crotophaga major

Cuculidae

anu-coroca

Dados
primários
-

Dados
Secundários
4

Crotophaga ani

anu-preto

v/a

1,2,3,4

Cuculidae

Guira guira

anu-branco

v/a

1,2,3

Cuculidae
Tytonidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae

Tapera naevia
Tyto alba
Megascops choliba
Pulsatrix perspicillata
Glaucidium brasilianum

saci
coruja-da-igreja
corujinha-do-mato
murucututu
caburé

-

1,3,4
1
1,2
4
3,4

Strigidae

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

v/a

1,2,3

Strigidae
Nyctibiidae
Caprimulgidae

Rhinoptynx clamator
Nyctibius griseus
Chordeiles acutipennis

coruja-orelhuda
mãe-da-lua
bacurau-de-asa-fina

-

1
4
4

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

bacurau

v/a

1,2,3,4

Caprimulgidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae
Apodidae
Apodidae
Apodidae
Trochilidae
Trochilidae

Caprimulgus rufus
Caprimulgus parvulus
Hydropsalis torquata
Streptoprocne zonaris
Chaetura cinereiventris
Chaetura chapmani
Glaucis hirsutus
Phaethornis idaliae

joão-corta-pau
bacurau-chintã
bacurau-tesoura
taperuçu-de-coleira-branca
andorinhão-de-sobre-cinzento
andorinhão-de-chapman
balança-rabo-de-bico-torto
rabo-branco-mirim

-

4
4
1,2,4
4
4
4
4
2,3,4

Trochilidae

Phaethornis ruber

rabo-branco-rubro

v/a

3

Trochilidae

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

v/a

1,2,3

Trochilidae

Anthracothorax nigricollis

beija-flor-de-veste-preta

-

4

Coordenadas
geográficas

Habitat
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
-

-

Status do
táxon
-

19870803/40078751

-

-

-

19868386/40076867

-

-

-

-

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

-

19866347/40075176

-

-

-

-

-

-

End

19870803/40078751

-

-

-

19864195/40073773

-

-

-

-

-

-

-

CTA-DT-254/09
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Trochilidae
Trochilidae

Lophornis magnificus
Chlorostilbon notatus

Trochilidae

topetinho-vermelho
beija-flor-de-garganta-azul

Dados
primários
-

Dados
Secundários
4
4

Chlorostilbon lucidus

besourinho-de-bico-vermelho

v/a

1

Trochilidae

Thalurania glaucopis

beija-flor-de-fronte-violeta

v/a

2

Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae

Hylocharis sapphirina
Hylocharis cyanus
Leucochloris albicollis
Polytmus guainumbi
Amazilia versicolor

beija-flor-safira
beija-flor-roxo
beija-flor-de-papo-branco
beija-flor-de-bico-curvo
beija-flor-de-banda-branca

-

4
1,2
1
4
4

Trochilidae

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-garganta-verde

v/a

1,3,4

Alcedinidae

Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

v/a

1,2,3,4

Alcedinidae
Alcedinidae

Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana

martim-pescador-verde
martim-pescador-pequeno

-

1,3
3,4

Galbulidae

Galbula ruficauda

ariramba-de-cauda-ruiva

v/a

3,4

Bucconidae
Bucconidae
Ramphastidae
Ramphastidae

Malacoptila striata
Chelidoptera tenebrosa
Ramphastos vitellinus
Pteroglossus aracari

barbudo-rajado
urubuzinho
tucano-de-bico-preto
araçari-de-bico-branco

v/a
-

4
4
3
1,4

Picidae

Picumnus cirratus

pica-pau-anão-barrado

v/a

1,2,3,4

Picidae

Melanerpes candidus

birro, pica-pau-branco

v/a

2,3,4

Picidae
Picidae
Picidae

Veniliornis affinis
Veniliornis maculifrons
Piculus chrysochloros

picapauzinho-avermelhado
picapauzinho-de-testa-pintada
pica-pau-dourado-escuro

-

4
4
4

Coordenadas
geográficas

Habitat
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
AL
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
-

-

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)
-

Status do
táxon
End
-

19864195/40073773

-

-

-

19866347/40075176

-

-

End

-

-

-

End
-

19872304/40078701

-

-

-

19868386/40076867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19865214/40074335
-

-

VU
-

End
-

19867215/40075855

-

-

-

19864195/40073773

-

-

-

-

-

-

End
-
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Picidae

Colaptes campestris

Picidae
Picidae
Thamnophilida
e
Thamnophilida
e
Thamnophilida
e
Thamnophilida
e
Thamnophilida
e
Thamnophilida
e
Thamnophilida
e
Dendrocolaptid
ae
Dendrocolaptid
ae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae

Coordenadas
geográficas

Habitat

Dados
primários

Dados
Secundários

pica-pau-do-campo

v/a

1,2,3,4

Celeus flavescens

pica-pau-de-cabeça-amarela

v/a

1,2,3,4

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

-

1

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
-

Taraba major

choró-boi

v/a

2

-

Thamnophilus palliatus

choca-listrada

v/a

1,2,3,4

Thamnophilus ambiguus

choca-de-sooretama

v/a

1,2,3,4

Myrmotherula axillaris

choquinha-de-flanco-branco

v/a

2,3,4

Formicivora grisea

papa-formiga-pardo

-

4

Formicivora rufa

papa-formiga-vermelho

-

Drymophila squamata

pintadinho

Dendrocincla turdina

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)

Status do
táxon

19866347/40075176

-

-

-

19866347/40075176

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19868386/40076867

-

-

-

19872304/40078701

-

-

End

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

-

-

2,4

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

End

arapaçu-liso

-

4

-

-

-

-

End

Dendroplex picus

arapaçu-de-bico-branco

-

4

-

-

-

-

-

Furnarius figulus
Furnarius rufus
Synallaxis ruficapilla
Certhiaxis cinnamomeus
Phacellodomus rufifrons
Xenops minutus
Xenops rutilans

casaca-de-couro-da-lama
joão-de-barro
pichororé
curutié
joão-de-pau
bico-virado-miúdo
bico-virado-carijó

v/a
v/a
v/a
-

2,4
1,2,3,4
4
1,4
2
4
4

AL
AL
-

19865214/40074335
19865214/40074335
-

-

-

End
End
-

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Tyrannidae

Mionectes oleagineus
Leptopogon
amaurocephalus

Tyrannidae

abre-asa

Dados
primários
-

Dados
Secundários
4

cabeçudo

-

3

Pág.
1141

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)
-

Habitat

Coordenadas
geográficas

Status do
táxon

-

-

-

-

-

-

-

19870803/40078751

-

-

End

19869606/40077939

-

-

End

19872304/40078701

-

-

-

-

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

VS
-

19870803/40078751

-

-

-

-

-

-

-

-

Tyrannidae

Myiornis auricularis

miudinho

v/a

3,4

Tyrannidae

Todirostrum
poliocephalum

teque-teque

v/a

1,2

Tyrannidae

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Phyllomyias virescens
Phyllomyias fasciatus
Myiopagis caniceps

piolhinho-verdoso
piolhinho
guaracava-cinzenta

-

4
4
3

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Elaenia albiceps
Elaenia parvirostris
Elaenia mesoleuca
Elaenia chiriquensis

guaracava-de-crista-branca
guaracava-de-bico-curto
tuque
chibum

-

4
4
4
4

Tyrannidae

Camptostoma obsoletum

risadinha

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae
Tyrannidae

Serpophaga subcristata
Capsiempis flaveola
Euscarthmus
meloryphus
Tolmomyias
poliocephalus

alegrinho
marianinha-amarela

-

4
4

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
-

barulhento

-

4

-

-

-

-

-

bico-chato-de-cabeça-cinza

-

4

-

-

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

-

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Tolmomyias flaviventris

bico-chato-amarelo

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae
Tyrannidae

Myiophobus fasciatus
Hirundinea ferruginea

filipe
gibão-de-couro

-

4
4

MSR, RA,
PP
-
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Lathrotriccus euleri
Cnemotriccus fuscatus
Contopus cinereus
Satrapa icterophrys
Muscipipra vetula

Tyrannidae

enferrujado
guaracavuçu
papa-moscas-cinzento
suiriri-pequeno
tesoura-cinzenta

Dados
primários
-

Dados
Secundários
3
3,4
4
4
4

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae

Arundinicola
leucocephala

freirinha

-

1,3,4

Tyrannidae

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

v/a

1,3

Tyrannidae

Myiozetetes similis

bentevizinho-de-penachovermelho

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

-

1,4

Tyrannidae

Megarynchus pitangua

neinei

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae

Empidonomus varius

peitica

-

4

Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

suiriri

v/a

1,2,3,4

Tyrannidae

Tyrannus savana

tesourinha

v/a

1,4

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Rhytipterna simplex
Sirystes sibilator
Myiarchus tuberculifer

vissiá
gritador
maria-cavaleira-pequena

-

4
4
4

Tyrannidae

Myiarchus swainsoni

irré

v/a

3

Tyrannidae

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

v/a

1,2

Coordenadas
geográficas

Habitat
MSR, RA,
PP

-

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP

End

-

-

-

-

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

19868386/40076867

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19867215/40075855

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

-

19867215/40075855

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

19868386/40076867

CTA-DT-254/09
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PP
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PP
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Forma de Registro
Família

Espécie

Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus

Tyrannidae
Cotingidae
Pipridae
Pipridae
Pipridae
Pipridae
Tityridae

Attila rufus
Procnias nudicollis
Machaeropterus regulus
Manacus manacus
Dixiphia pipra
Pipra rubrocapilla
Oxyruncus cristatus

Tityridae

Tityra inquisitor

Tityridae
Tityridae

Tityra cayana
Pachyramphus viridis
Pachyramphus
polychopterus
Pachyramphus
marginatus

Tityridae
Tityridae

Nome comum

Dados
Secundários

v/a

4

-

4
4
4
4
4
4
4

MSR, RA,
PP
-

-

4

-

4
4

caneleiro-preto

v/a

2,4

caneleiro-bordado

-

4

maria-cavaleira-de-raboenferrujado
capitão-de-Sahyra
araponga
tangará-rajado
rendeira
cabeça-branca
cabeça-encarnada
araponga-do-horto
anambé-branco-de-bochechaparda
anambé-branco-de-rabo-preto
caneleiro-verde

Vireonidae

Vireo olivaceus

juruviara

v/a

1,2,3,4

Vireonidae

Hylophilus thoracicus

vite-vite

v/a

2,3,4

Hirundinidae

Pygochelidon
cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

-

1,3,4

Hirundinidae

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

v/a

1,2,3,4

Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae

Progne tapera
Progne subis
Progne chalybea
Tachycineta albiventer
Tachycineta leucorrhoa

andorinha-do-campo
andorinha-azul
andorinha-doméstica-grande
andorinha-do-rio
andorinha-de-sobre-branco

-

1,3,4
1,4
1,3,4
4
1,2,3,4

Coordenadas
geográficas

Habitat

Dados
primários

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)

Status do
táxon

19867215/40075855

-

-

-

-

-

VU
-

End
End
End
-

-

-

-

-

-

MSR, RA,
PP

-

-

-

-

19870803/40078751

-

-

-

-

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

19867215/40075855

-

-

-

-

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

-

-

-

VN
-

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
-
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Hirundinidae

Hirundo rustica

Troglodytidae
Troglodytidae

andorinha-de-bando

Dados
primários
-

Dados
Secundários
4

Troglodytes musculus

corruíra

v/a

1,2,3,4

garrinchão-pai-avô

v/a

1,2,3,4

Donacobiidae
Turdidae
Turdidae

Pheugopedius
genibarbis
Donacobius atricapilla
Turdus flavipes
Turdus rufiventris

japacanim
sabiá-una
sabiá-laranjeira

-

4
4
1,2,4

Turdidae

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

v/a

1,2,3,4

Turdidae

Turdus fumigatus

sabiá-da-mata

-

4

Turdidae

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

v/a

1,2,3,4

Turdidae

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

-

4

Mimidae

Mimus gilvus

sabiá-da-praia

v/a

1,2,3,4

Mimidae

Mimus saturninus

sabiá-do-campo

-

1,2,3,4

Motacillidae

Anthus lutescens

caminheiro-zumbidor

v/a

1,3,4

Coerebidae

Coereba flaveola

cambacica

v/a

1,2,3,4

Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Nemosia pileata
Trichothraupis melanops
Habia rubica
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus coronatus
Ramphocelus bresilius
Thraupis sayaca

Sahyra-de-chapéu-preto
tiê-de-topete
tiê-do-mato-grosso
tiê-galo
tiê-preto
tiê-sangue
sanhaçu-cinzento

-

4
4
1
4
4
1,2,4
1,2,3,4

Thraupidae

Thraupis palmarum

sanhaçu-do-coqueiro

v/a

1,3,4

Coordenadas
geográficas

Habitat
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP

-

Status do
táxon
VN

19872304/40078701

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

-

19870803/40078751

-

-

-

-

-

VU

-

19870803/40078751

-

-

-

-

-

-

End

19867215/40075855

-

EP

-

-

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

19864195/40073773

-

-

-

-

-

-

End
End
-

19870803/40078751

-

-

-
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Pipraeidea melanonota
Tangara mexicana
Tangara cyanocephala

Thraupidae

Sahyra-viúva
Sahyra-de-bando
Sahyra-militar

Dados
primários
-

Dados
Secundários
4
2,4
4

Tangara cayana

Sahyra-amarela

v/a

1,2,3,4

Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Tangara peruviana
Tangara velia
Tersina viridis

Sahyra-sapucaia
Sahyra-diamante
Sahy-andorinha

-

4
3
4

Thraupidae

Dacnis cayana

Sahy-azul

v/a

1,2,3,4

Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Cyanerpes cyaneus
Hemithraupis ruficapilla
Hemithraupis flavicollis

Sahyra-beija-flor
Sahyra-ferrugem
Sahyra-galega

-

1,2,4
4
3,4

Thraupidae

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

v/a

2,3

Emberizidae

Zonotrichia capensis

tico-tico

v/a

1,4

Emberizidae

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

v/a

1,2,3,4

Emberizidae

Sicalis flaveola

canário-da-terra-verdadeiro

v/a

1

Emberizidae

Emberizoides herbicola

canário-do-campo

-

1,4

Emberizidae

Volatinia jacarina

tiziu

v/a

1,2,3,4

Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae

Sporophila collaris
Sporophila lineola
Sporophila nigricollis

coleiro-do-brejo
bigodinho
baiano

-

4
4
1,4

Emberizidae

Sporophila caerulescens

coleirinho

v/a

1,2,4

Emberizidae

Sporophila leucoptera

chorão

-

1

Coordenadas
geográficas

Habitat
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP

-

Lista de Espécies
Ameaçadas
IBAMA
IPEMA
(2008)
(2007)
-

Status do
táxon
End

19869606/40077939

-

-

-

-

-

-

End
-

19872304/40078701

-

-

-

-

-

-

End
-

19867215/40075855

-

-

-

19870803/40078751

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

-

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

-

-

-

-

19868386/40076867

-

-

-

-

-

-
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Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

Emberizidae

Tiaris fuliginosus

cigarra-do-coqueiro

Dados
primários
-

Dados
Secundários
4

Emberizidae

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

v/a

1,2,3,4

Cardinalidae

Caryothraustes
canadensis

furriel

-

4

Cardinalidae

Saltator maximus

tempera-viola

v/a

1,2,3,4

Cardinalidae
Parulidae

Saltator similis
Parula pitiayumi

trinca-ferro-verdadeiro
mariquita

-

3
1,2,3,4

Parulidae

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

v/a

1,3,4

Parulidae
Icteridae

Basileuterus culicivorus
Psarocolius decumanus

pula-pula
japu

-

4
4

Icteridae

Cacicus haemorrhous

guaxe

v/a

1,3,4

Icteridae

Icterus cayanensis

encontro

-

3

Icteridae

Gnorimopsar chopi

graúna

v/a

1,2,3

Icteridae

Molothrus bonariensis

vira-bosta

v/a

1,2,3,4

Icteridae

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

-

1,4

Fringillidae

Euphonia chlorotica

fim-fim

v/a

1,2,3,4

Fringillidae

Euphonia violacea

gaturamo-verdadeiro

v/a

1,2,4

Estrildidae

Estrilda astrild

bico-de-lacre

v/a

1

Coordenadas
geográficas

Habitat

MSR, RA,
PP

MSR, RA,
PP

MSR, RA,
PP

MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP
MSR, RA,
PP

19870803/40078751

Status do
táxon
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19870803/40078751

-

-

-

19872304/40078701

-

-

-

-

-

-

19869606/40077939

-

-

-

19868386/40076867

-

-

-

19870803/40078751

-

-

-

19866347/40075176

19872304/40078701

19870803/40078751
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Segundo as informações compiladas nos dados secundários oito espécies são
consideradas ameaçadas de extinção em nível nacional e 11 em nível estadual.
Porém, destas, apenas uma espécie (Mimus gilvus) foi detectada em campo por
este levantamento. Um total de 29 espécies é endêmico da Mata Atlântica, no
entanto, apenas cinco (Thalurania glaucopis, Thamnophilus ambiguus, Furnarius
figulus, Myiornis auricularis, Todirostrum poliocephalum) foram detectadas em
campo. As espécies migratórias são representadas por 27 espécies, sendo que,
destas, apenas uma (Tringa solitaria) foi registrada durante os trabalhos.
Com base nas amostragens por ponto foi possível o registro de 238 indivíduos
pertencentes a 47 espécies em 191 contatos. A partir destes resultados calculouse o IPA e a FO onde as espécies Pitangus sulphuratus (IPA=0,615; FO=100%),
Vireo olivaceus (IPA=0,462; FO=42,3%), Camptosoma obsoletum (IPA=0,385;
FO=42,3%) e Pheugopedius genibarbis (IPA=0,385; FO=38,5%) apresentaram os
maiores valores (Figura 5-476 e Tabela 5-112).

Índice Pontual de abundância (IPA)
Tamnophilus ambiguus
Phaethornis ruber
Patagioenas caynensis
Turdus leucomelas
Myiornis auricularis
Galbula ruficauda
Chlorostilbon lucidus
Myiarchus swainsoni
Coereba flaveola
Picumnus cirratus
Cacicus haemorrhous
Columbina talpacoti
Myiozetetes similis
Elaenia flavogaster
Pheugopedius genibarbis
Pitangus sulphuratus

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Figura 5-476: Representação gráfica dos valores de IPA encontrados na área do
empreendimento.
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Tabela 5-112: Lista da avifauna registrada nos pontos de
contagem na área da Jurong do Brasil e seus repectivos IPA
e Frequencia de Ocorrência.
ESPÉCIE

QUANT.

N Cont

IPA

FO (%)

Amazilia fimbriata

3

3

0,115

11,5

Cacicus haemorrhous

5

4

0,154

19,2

Camptosoma obsoletum

11

10

0,385

42,3

Certhiaxis cinnamomeus

2

1

0,038

7,7

Chlorostilbon lucidus

2

2

0,077

7,7

Coereba flaveola

3

3

0,115

11,5

Colaptes campestris

3

2

0,077

11,5

Patagioenas caynensis

1

1

0,038

3,8

Columbina picui

3

2

0,077

11,5

Columbina squammata

12

9

0,346

46,2

Columbina talpacoti

6

5

0,192

23,1

Coryphospingus pileatus

3

3

0,115

11,5

Crotophaga ani

10

4

0,154

38,5

Dacnis cayana

15

8

0,308

57,7

Elaenia flavogaster

9

7

0,269

34,6

Estrilda astrild

10

1

0,038

38,5

Galbula ruficauda

3

2

0,077

11,5

Gallinula chloropus

4

4

0,154

15,4

Gnorimopsar chopi

6

5

0,192

23,1

Hylophilus thoracicus

3

3

0,115

11,5

Megarynchus pitangua

1

1

0,038

3,8

Myiarchus ferox

2

2

0,077

7,7

Myiarchus swainsoni

3

3

0,115

11,5

Myiarchus tyrannulus

2

2

0,077

7,7

Myiornis auricularis

2

2

0,077

7,7

Myiozetetes similis

6

6

0,231

23,1

Myrmotherula axilaris

7

6

0,231

26,9

Phaethornis ruber

1

1

0,038

3,8

Pheugopedius genibarbis

1

10

0,385

3,8

Picumnus cirratus

7

4

0,154

26,9

Pitangus sulphuratus

27

16

0,615

103,8

Saltator maximus

1

1

0,038

3,8

Sicalis flaveola

1

1

0,038

3,8

Sporophila sp.

5

3

0,115

19,2

Tamnophilus ambiguus

1

1

0,038

3,8

Tangara cayana

3

2

0,077

11,5

Taraba major

3

3

0,115

11,5

Thamnophilus ambiguus

2

2

0,077

7,7

Thamnophilus palliatus

6

6

0,231

23,1

Thraupis palmarum

11

7

0,269

42,3
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QUANT.

N Cont

IPA

FO (%)

Todirostrum cinereum

5

5

0,192

19,2

Tolmomyias flaviventris

4

4

0,154

15,4

Trgoglodytes musculus

7

7

0,269

26,9

Turdus leucomelas

2

2

0,077

7,7

Tyrannus melancholicus

1

1

0,038

3,8

Vireo olivaceus

11

12

0,462

42,3

Volatinia jacarina

2

2

0,077

7,7
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Da Figura 5-477 a Figura 5-482 são apresentadas uma pequena parcela das
espécies registradas.

Figura 5-477: Garça-branca-pequena (Egretta thula).
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Figura
5-478:
ruficauda).
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Ariramba-de-cauda-ruiva

(Galbula

Figura 5-479: Pica-pau-do-campo (Colaptes campestris)

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1151

Figura 5-480: Barbudinho-rajado (Malacoptila striatta).

Figura
5-481:
sulphuratus).

Bem-te-vi-verdadeiro

(Pitangus
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Figura 5-482: Canário-da-terra (Sicalis flaveola).

5.2.1.2.4.3 Discussão
O número de espécies registradas em campo (N=91) representa um total de
29,5% das espécies citadas pela literatura para a região do empreendimento
(N=309). A aparente disparidade apresentada pode ser explicada pelo fato deste
estudo ter sido realizado em apenas uma determinada época do ano, não
contemplando um ciclo sazonal. Desta forma é natural que populações silvestres
apresentem flutuações em determinadas épocas do ano apresentando maior ou
menor detectabilidade. É possível, ainda, que os estudos consultados venham
apresentando o “efeito cascata” oriundos da compilação de dados secundários,
onde a compilação de um registro equivocado passa a ser replicado em novos
estudos o que pode inflar as listas de espécies causando uma super estimativa
das regiões onde os estudos foram conduzidos. Algumas das espécies citadas na
literatura (Tachybaptus dominicus, Podilymbus podiceps, Podicephorus major,
Platalea ajaja) necessitam de ambientes com características específicas para sua
ocorrência e podem tratar-se de registros incidentais de indivíduos em
deslocamento. Outras espécies como (Spheniscus magellanicus, Thalassarche
chlororhynchos, T. melanophris, Fulmarus glacialoides, Daption capense,
Pterodroma incerta, Pachyptila vittata, Procellaria aequinoctialis, Puffinus griseus,

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1153

P. gravis, P. puffinus, P. lherminieri, Phaethon aethereus, Pluvialis squatarola,
Charadrius semipalmatus, Charadrius collaris, Numenius phaeopus, Actitis
macularius, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Calidris Alba, Calidris pusilla,
Calidris fuscicollis, Stercorarius parasiticus, Larus dominicanus, Anous stolidus,
Sterna hirundo, Sterna fuscata e Sterna maxima) são espécies de aves marinhas
e limícolas e devem ser encaradas como espécies com possível ocorrência na
área de estudo, por esta situar-se dentro de sua área de distribuição.
A composição de avifauna na região do empreendimento poderá ser melhor
compreendida caso seja implantado um plano de monitoramento da avifauna
contemplando períodos de sazonalidade. Certamente esta ação contribuirá para
dirimir as recentes dúvidas acerca dos registros existentes na literatura técnica
sobre a região.
Apesar das informações compiladas nos dados secundários mostrarem oito
espécies (Thalassarche chlororhynchos, Thalassarche melanophris, Pterodroma
incerta, Procellaria aequinoctialis, Puffinus lherminieri, Phaethon aethereus,
Pyrrhura cruentata e Amazona rhodocorytha), consideradas ameaçadas de
extinção em nível nacional e 11 espécies (Crypturellus variegatus, Puffinus
lherminieri, Leucopternis polionotus, Pyrrhura cruentata, Touit surdus, Amazona
rhodocorytha, Chelidoptera tenebrosa, Machaeropterus regulus, Turdus fumigatus
e Mimus gilvus) em nível estadual. Apenas uma espécie (Mimus gilvus) (Figura
5-483), foi detectada em campo por este levantamento. Trata-se de uma espécie
da família Mimidae considerada Em Perigo principalmente pela perda e
fragmentação de seu habitat.
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Figura 5-483: Tejo-da-praia (Mimus gilvus).

Das 29 espécies, são endêmicas da Mata Atlântica, apenas cinco (Thalurania
glaucopis, Thamnophilus ambiguus, Furnarius figulus, Myiornis auricularis,
Todirostrum poliocephalum) foram detectadas em campo. Estas espécies
apresentam distribuição restrita a Mata Atlântica não sendo encontradas nos
demais biomas brasileiros. Por serem restritas a Mata Atlântica sua situação no
Espírito Santo é preocupante, pois o acentuado desmatamento resultou em uma
grande perda territorial equivalente a 89,99% (SOS MATA ALTANTICA, 2008)
como pode ser observado na Figura 5-484.
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Figura 5-484: Síntese do desmatamento da Mata
Atlântica no estado do Espírito Santo.
Fonte: SOS MATA ATLÂNTICA
(http://mapas.sosma.org.br).

As espécies migratórias são representadas por 27 espécies, sendo que, destas,
apenas uma (Tringa solitaria) foi registrada durante os trabalhos. Apesar de uma
única espécie ter sido detectada o Espírito Santo mostra-se um importante sítio
de passagem e repouso para uma grande gama de espécies migratórias.
As 91 espécies encontradas se distribuíram pela área de estudo ocupando em um
maior percentual as bordas de mata e os campos. Este resultado é esperado em
levantamentos de espécies em áreas com algum nível de perturbação antrópica,
visto que, tanto espécies oportunistas como espécies dependentes de floresta
podem ocupar as bordas, seja na busca por recursos alimentares, seja na defesa
de territórios.
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As aves presentes na comunidade estudada mostram uma íntima relação com a
estrutura na qual está inserida a paisagem da região do empreendimento. Com
efeito, mostram grande capacidade de utilizar a permeabilidade da matriz que
compõe esta paisagem em sua locomoção entre as unidades de paisagem
(matas, culturas, alagados e praia). São espécies que ocupam nichos em campos
abertos tais como, campos sujos, capoeiras em estágio inicial de recuperação,
derrubadas de culturas. Muitas dessas espécies são consideradas sinântropas,
ou seja, espécies que ampliam sua distribuição geográfica na medida em que a
vegetação original é substituída por áreas abertas. Ocupando, assim, o nicho
outrora ocupado por espécies florestais (REGALADO & SILVA 1997).
As espécies com alguma dependência de ambientes florestais se caracterizam
por explorar os diversos estratos encontrados dentro de uma fisionomia florestal,
ocupando desde o solo da mata até o dossel. Sucumbem rapidamente ao efeito
de borda graças às mudanças microclimáticas e à predação, porém, outro fator
agravante ameaça as aves florestais, que é a ação do homem através da caça e
captura para o cativeiro, espécies outrora abundantes e que hoje se mostram
relictuais em algumas regiões do Estado, já tendo inclusive desaparecido de
algumas destas.
Um grande número de espécies que ocorrem tanto em áreas de mata como em
áreas abertas foi encontrado por este estudo, Tal fato serve como uma afirmativa
da utilização de um “hábitat matriz” (NORTON et al. 2000 apud ANJOS 2001),
que se mostre “permeável” para o deslocamento entre grandes áreas de mata e
fragmentos menores.
Os grupos tróficos (dieta) observados na área de estudo obedecem ao mesmo
padrão encontrado em estudos com a avifauna conduzidos em outras áreas do
território brasileiro; sendo a freqüência destas, diferente nos ambientes cobertos
por um maior adensamento vegetacional, áreas abertas e ambientes alagadiços.
Os insetívoros constituíram o grupamento trófico com maior número de espécies
e foram encontrados em maior número nas áreas abertas e bordas dos
remanescentes de mata seca de restinga, enquanto no alagado, foram os
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onívoros que apresentaram os maiores valores, tanto em número de espécies
como em abundância. Na borda, apesar de os insetívoros terem sido
representados por maior número de espécies, os onívoros foram os mais
abundantes. A amplitude dos deslocamentos realizados por uma espécie tem
importantes implicações na probabilidade de sobrevivência em um ambiente
alterado. No entanto, as espécies insetívoras podem ser favorecidas pela
territorialidade, em função da natureza críptica dos insetos e de sua distribuição
espacial relativamente homogênea (YABE & MARQUES, 2001). Os resultados
encontrados na área do empreendimento comprovam esta afirmativa mostrando
uma alta freqüência de espécies insetívoras.
A avifauna se distribui no mosaico de unidades de paisagem existente ao longo
da Área de Influência do empreendimento de maneira heterogênea, havendo
desde espécies restritas a uma unidade de paisagem até aquelas que ocupam
virtualmente toda a área. O estudo dessa distribuição pode ser uma ferramenta
útil para o manejo de paisagens na medida em que espécies raras ou ameaçadas
de extinção podem indicar sítios de alto valor para a conservação (ACCORDI,
2003).
A partir da análise do registro de 47 espécies de aves na área de estudo foi
possível estimar o Índice Pontual de Abundância – IPA. Os valores de IPA nas
três áreas oscilaram entre IPA=0,038 (1 contato) e IPA=0,615 (16 contatos).
Pitangus sulphuratus, Vireo olivaceus, Camptosoma obsoletum, Pheugopedius
genibarbis, Columbina squammata, Dacnis cayana, Elaenia flavogaster, Thraupis
palmarum e Troglodytes musculus foram às espécies com maiores índices de
abundância. O elevado valor de IPA dessas espécies é o indicativo de maior
plasticidade ecológica, ou seja, são competidores superiores em áreas
antropizadas em relação às espécies típicas de áreas florestais, porque ocupam
um nicho mais amplo e geralmente apresentam caráter generalista em sua dieta e
comportamento. Desta forma, o IPA será uma boa ferramenta de comparação de
abundância entre espécies caso seja implantado um plano de estudo da avifauna
local, sendo uma estimativa segura ao monitoramento da avifauna na área de
influência do empreendimento Jurong do Brasil.
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De uma maneira geral, é possível afirmar que a comunidade de aves encontrada
na região que compreende a área de influência do Jurong do Brasil é composta
por espécies condicionadas a explorar tanto ambientes abertos como bordas de
matas, existindo um número pequeno de aves dependentes de ambientes bem
conservados, o que está demonstrado pela composição de espécies com grande
proporção de elementos cosmopolitas, generalistas em dieta e forma de
ocupação de hábitat encontrados nas áreas estudadas.
Devido ao histórico de colonização da região, a maioria das áreas de vegetação
remanescente da região de baixada do Espírito Santo, se encontra fragmentada
ou suprimida na forma de pequenos remanescentes florestais muitas vezes
isolados e imersos em uma matriz de pastagens ou monoculturas, sendo
diretamente submetidos a interferências estocásticas e antrópicas. Essa
condição, mesmo para um grupo com um notório poder de dispersão, como o das
aves, acarreta na diminuição territorial, influindo assim em uma série de bloqueios
às interações que este grupo apresenta em relação ao meio (KARR, et al. 1990).
A falta de áreas de repouso e alimentação faz com que certas espécies fiquem
restritas a pequenos fragmentos, evitando assim deslocamentos a grandes
distâncias, até que se tornem relictas e sucumbam à pressão antrópica
(REGALADO & SILVA, 1997). Estes processos locais de extinção atuam
diferencialmente

sobre

os

táxons.

Espécies

com

grandes

distribuições

geográficas, com massa corporal avantajada, perseguidos intensivamente pela
caça predatória, como alimento ou mesmo troféu, tendem a ser os primeiros a
desaparecer.
Muitas espécies, além de sofrerem perseguição direta, sofrem de problemas
crônicos subseqüentes ao isolamento de suas populações, características que
compartilham com outras espécies não diretamente perseguidas por caça. Entre
estes problemas, o mais sério é o isolamento reprodutivo, que pode levar a uma
descaracterização e depleção da variabilidade genética original destes táxons,
além do aumento à susceptibilidade a extinções estocásticas. Estes fatores
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conjugados são responsáveis por um aumento considerável na probabilidade de
extinção destas espécies (BROOKS et al. 1999).
No entanto, é preciso enfatizar que e encontro de espécies endêmicas e de
espécies que estão diretamente sob ameaça de extinção em uma região que teve
sua cobertura vegetal quase que totalmente devastada em decorrência a
atividades humanas é, sem dúvida, um grande indício da necessidade de
conservação dos remanescentes florestais dessa região.
Por outro lado, a riqueza encontrada e a presença de espécies importantes do
ponto de vista da conservação, revelam que mesmo esses ambientes
degradados, em vários graus, podem conter populações remanescentes
importantes dos grandes blocos florestais originais da região. Este “pool”
genético, de forma geral, é pouco conhecido e sobressai como banco de
variabilidade genético futuro para estas espécies que, na maioria das vezes, não
têm seu futuro garantido apenas com as Unidades de Conservação disponíveis
até o momento.
Deve-se ressaltar que, no entanto, estas áreas ainda sofrem continuamente com
a pressão de caça e extrativismo. Estas atividades certamente interferem nas
amostragens, trazendo um viés, ou erro, não planejado e dificilmente erradicável
durante atividades de análise e interpretação dos dados.

5.2.1.2.5 Mastofauna
O Brasil é o quinto maior país do mundo, e o primeiro dentre os países
megadiversos, contribuindo com aproximadamente 14% da biota mundial. Abriga
também cerca de 652 espécies de mamíferos, representando, assim, uma das
maiores riquezas de mamíferos do mundo (REIS et al. 2006). Destas, 250
ocorrem na Mata Atlântica, sendo 65 endêmicas, que perfazem 12,4% do total da
mastofauna brasileira (FONSECA et al. 1996).
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Entretanto, somente nas últimas décadas esta diversidade tem sido objeto de
estudo aprofundado por alguns autores (GEORGE et al. 1988; FONSECA &
KIERULFF, 1989; HERRMANN, 1991; PACHECO et al. 1993; CERQUEIRA et al.
1993; FERNANDEZ et al. 1997; MENDES 1995; GARGAGLIONI et al. 1998;
MOURA, 1999; GEISE et al. 2004). Para o Estado do Espírito Santo, os trabalhos
voltados ao levantamento da fauna de mamíferos foram focados na região
serrana (PASSAMANI, 2000 e 2003; PASSAMANI et al. 2000; NUNES, 2004),
norte do Estado (CHIARELLO, 1999 e 2000), uma área de restinga no sul
(VENTURINI et al. 1996). Segundo MOREIRA et al. (2008), no Estado do Espírito
Santo ocorrem 85 espécies de mamíferos não-voadores. Dentre estas, 29 são
endêmicas da Mata Atlântica e 28 espécies encontram-se ameaçadas de extinção
em relação às listas nacional e estadual de espécies ameaçadas de extinção
(IPEMA, 2007; MMA, 2008).
O Estado possui uma grande riqueza de espécies de mamíferos, entretanto, a
informação é ainda limitada por poucos estudos e áreas do Espírito Santo
(MOREIRA et al. 2008), proporcionado certa lacuna no conhecimento,
principalmente na situação deste grupo. Pois a conservação efetiva da
biodiversidade requer um mínimo de conhecimento sobre os alvos dessa proteção
(BRITO, 2004).

5.2.1.2.5.1 Metodologia
O estudo de campo para caracterizar a fauna de mamíferos, foi conduzido em oito
dias de campo, sendo de 7 a 9 e 14 e 15 de agosto e 5 a 7 de setembro de 2009.
Para verificar a ocorrência de mamíferos de médio e grande porte, a metodologia
consistiu em percorrer trilhas e estradas para observações diretas (CULLEN JR. &
RUDRAN, 2003) nos horários de 05h30min às 08h00min e de 18h00min às
20h00min, já que estes são os horários com maiores picos de atividades dos
mamíferos (EISENBERG & REDFORD, 1999). No total foram realizados 18 horas
e 10 minutos de amostragens (Tabela 5-113). As transecções foram efetuadas
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em trajetos de aproximadamente 3 km onde o pesquisador deslocou-se a pé, a
uma velocidade entra 1 e 2 km/h (Figura 5-485).
Tabela 5-113: Dias e horários das observações de campo na
área de influência do empreendimento, Aracruz, ES.
Dias
7-ago-09
8-ago-09
9-ago-09
14-ago-09
15-ago-09
5-set-09
6-set-09
7-set-09
Total

Horários
18h00min as 19h00min
21h00min as 21h50min
06h00min as 7h30min;
17h00min as 19h00min

Total
1h e 50min
3h e 30min

6h10min as 8h30min

2h e 20min

17h30min as 20h00min

2 h e 30min

5h50min as 08h10min

2h e 00 mim

18h20min as 19h50min

1h e 30min

6h00min as 8h00min
18h00min as 20h30min
6h00min as 8h00min

4h e 30min
2h
18h e 10min

Foi aplicada a metodologia de busca ativa, sendo percorridas trilhas e caminhos
em ambientes propícios para fauna, vasculhando-se possíveis abrigos, como
pedras, troncos caídos, cascas de árvores, folhiço e tocas. A busca ativa foi
executada em cerca de três horas por dia, durante oito dias, perfazendo um
montante de 18 horas e 30 minutos. Como complemento foram

realizadas

algumas rondas de veiculos em toda a área de influencia (Figura 5-485).
Os plots de pegadas (unidades de parcelas de areia com espaço delimitado)
também foram empregados para registrar a mastofauna local. A base da
metodologia de contagem de pegadas consiste no emprego de quadrados de
madeira (medindo 1x1m) preenchidas com areia fina umedecida estabelecidas
de forma aleatória ou sistemática na área de estudo (Figura 5-486). Este método
deve ser utilizado para inventários de riqueza (listas de espécies), visto que é
limitado para a estimativa de índices de abundância pois um único indivíduo pode
cruzar várias vezes a mesma parcela ou visitar várias parcelas numa mesma
noite. Foram montadas 15 parcelas de areia, iscadas com banana e sardinha,
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distanciando-se 50m entre sí, durante cinco noites de amostragem, resultando em
um total de 75 parcelas de areia-noite.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
Figura 5-485: Aspectos metodológicos utilizados na amostragem de mastofauna: a)
Senso por transecto diurno; b) censo por transecto noturno; c) Equipe de campo em
anotações de dados; d) ronda de veiculo; e) Equipe de campo realizando registro de
sagüi; f) Equipe realizando procedimento de verificação de pegadas

Como complementação a esta metodologia foram iscadas aleatoriamente com
banana e sardinha, alguns locais propícios para a marcação de pegadas da
mastofauna local. Estes locais foram vistoriados sempre pela manhã e tomando-

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1163

se cuidado para não examinar o mesmo local, evitando assim a recontagem de
registros.

a)

b)

c)
d)
Figura 5-486: Procedimentos adotados na metodologia de parcelas de areia: a)
preparação da parcela; b) preparação da parcela; c) procedimento utilizado para iscar
(banana e sardinha); d) registro de pegadas marcadas na parcela

Foram realizadas entrevistas com moradores locais; no entando, os mesmo não
se mostraram conhecedores da mastafuna local citando apenas gambá ou sarué
(Didelphis aurita) e sagüi (Callithrix geoffroyi). Desta forma foi optou-se pela não
utilização dos dados por serem inconsistentes.
Foram entrevistados os biólogos responsaveis pelo programa de resgate e
monitoramento da fauna do empreendimento: Terminal Aquaviário da Petrobras
(TABR), que se localiza na Barra do Riacho, distrito vizinho da Barra do Sahy.
Nesta entrevista, além das espécies ocorrentes, foi informado que os mamíferos
resgatados durante a construção do TABR são liberados em um fragmento ao
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lado da área pretendida para instalação da JURONG DO BRASIL, que é o foco
deste estudo.
Os mamíferos foram identificados com auxílio de EISENBERG & REDFORD,
(1999); EMMONS & FEER, (1997); MOOJEN (1952); REIS (2006); BECKER &
DALPONTE, (1999); CARVALHO JR. & CAVALCANTE, (2008), BONVICINO et
al. (2008), e visita à Coleção Zoológica do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão,
em Santa Teresa/ES. O arranjo sistemático segue FONSECA et al. (1996) e
WILSON & REEDER (2005).
Todas as metodologias desenvolvidas neste estudo estão apresentadas no mapa
georreferenciado (Figura 5-487).
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Figura 5-487: Mapa ilustrativo das metodologias utilizadas.
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Resultados

Em oito dias de campo e conjugando-se todas as metodologias utilizadas neste
estudo, foram obtidos 52 registros da fauna de mamíferos nas áreas de influência
do empreendimento, confirmando assim a presença de 18 espécies, distribuídas
em oito ordens e 13 famílias, conforme pode ser observado na (Tabela 5-114).
Alem disso, também foi registrada uma espécie exótica Canis familiaris (cachorro
- domestico), e foram obtidos registros de marsupiais e pequenos roedores não
identificados.
Do total de registros 65% (N=34) foram confirmadas através de vestígios
(pegadas e fezes), 21%(N=11) foram por visualizações e 8%(N=4) por registros
de vocalizações, conforme ilustra a Figura 5-488. É interessante comentar que
três espécies foram anotadas apenas por entrevistas realizadas com a equipe de
resgate e monitoramento da fauna do empreendimento Terminal Aquaviário da
Petrobras, sendo as espécies: Mamosa murina, Dasypus septemcinctus e
Chaetomys subspinosus.

35

32

Nº de registros

30
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11
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Fezes

Figura 5-488: Tipos de registros realizados para o estudo da mastofauna
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Tabela 5-114: Espécies de mamíferos de ocorrência confirmada para a região de estudo.
Família

Espécie

Didelphidae

Didelphis
aurita
Mamosa
murina
Tamandua
tetradactyla
Dasypus
septemcinctus
Callithrix
geoffroyi
Mazama
americana
Cerdocyon
thous

Didelphidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Cebidae
CERVIDAE
Canidae
Felidae

Leopardus sp.

Mustelidae
Mustelidae
Procyonidae

Eira barbara
Galictis cuja
Nasua nasua
Procyon
cancrivorus
Cavia
porcellus
Guerlinguetus
ingrami

Procyonidae
Caviidae
Sciuridae

Nome
Comum

Forma de
Registro
Dados
(Dados
Secundários
Primários)

Gambá

Vi, Pe, En

Cuica

Lista de Espécies
Ameaçadas
MMA
IPEMA
(2008)
(2007)

Habitat
(Fitofisionomia)

Coordenadas
Geográficas

Status de
Conservação

1,2,3

EU, RE, EM

388136/7804521

EN/CI

-

-

En

1

-

-

-

-

-

Tamandua

Pe

1,2,3

EU, RE

387612/7803240

-

-

-

Tatu-mirim

En

1

-

-

CI

-

-

Vo, Vi, En

1,2,3,4

EM, RE

388001/7803705

EN

-

-

Pe

1,3

EU, RE, EI, MA

387581/7804276

CI

-

-

Pe, Fe

1,2,3

EU, RE, EI, MA

387513/7803060

-

-

-

Pe, Fe

1

ME, EU

387925/7803629

-

x

x

Pe
Pe
Pe

1,2,3
1,3
1,2,3

RE
RE
EU, EM

387577/7802923
387575/7802936
387183/7803602

-

-

-

mão-pelada

Pe

1,2,3

EM, MA, EU

388101/7804062

-

-

-

Preá

Vi

1

EU, MA

387683/7803377

CI

-

-

Esquilo

Vi

1,2,3

EM

387483/7802898

EN

-

-

Sagüi-decara-branca
Veadomateiro
Cachorro-domato
Gato-domato
Irara
furão
quati
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Forma de
Registro
Dados
(Dados
Secundários
Primários)

Habitat
(Fitofisionomia)

Coordenadas
Geográficas

Status de
Conservação

Lista de Espécies
Ameaçadas
MMA
IPEMA
(2008)
(2007)

Sphiggurus
Ouriço
Pe, En, Vi
1,2
EU, RE, EM
387683/7803377
EN
insidiosus
Chaetomys
Erethizontidae
Ouriço-preto
En
1,3,4
EN
x
x
subspinosus
Nectomys
Cricetidae
Rato-d`agua
Pe
1
EU, EM
387183/7803602
squamipes
Sylvilagus
Leporidae
tapeti
Pe
1,2,3
EU, MA, EI
387119/7802749
CI
brasiliensis
Legenda: Forma de Registro: (Dados Primários): RV= Registro visual; RS=Registro sonoro. (Dados Secundários): 1=PORTOCEL/CEPEMAR, (2006); 2=
ARACRUZ CELULOSO S.A./CEPEMAR, (2001); 3= PETROBRAS/BIODINÂMICA, (2007); 4= PETROBRAS/BIODINÂMICA, (2003). Habitat
(Fitofisionomia): EU=Eucaliptal; EM=Floresta em estado médio; EI = Floresta em estado inicial; MA=Macega; RE = Restinga;. Status de Conservação:
E=Endêmicos; R=Raros; C=Cinegético.
Erethizontidae

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
1169

A Tabela 5-115 indica todos os registros da mastofauna realizado na área do
empreendimento, com suas respectivas datas, tipos de registros e coordenadas.
Tabela 5-115: Total de registros realizados na caracterização da
mastofauna. Para este estudo foram considerados a abundância e o
número total de registros.
Data
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
09/08/2009
09/08/2009
09/08/2009
09/08/2009
09/08/2009
09/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009

Espécie
Canis familiaris
Cerdocyon thous
Mazama americana
Mazama americana
Sylvilagus brasiliensis
Callithrix geoffroyi
Callithrix geoffroyi
Canis familiaris
Canis familiaris
Cerdocyon thous
Cerdocyon thous
Chaetomys subspinosus
Dasypus septemcinctus
Guerlinguetus ingrami
Marmosa murina
D. aurita
Mazama americana
Procyon cancrivorus
Procyon cancrivorus
Sphiggurus insidiosus
Tamandua tetradactyla
Callithrix geoffroyi
Callithrix geoffroyi
D. aurita
Eira barbara
Galictis cuja
Marsupial NI
Marsupial NI
Mazama americana
Nectomys squamipes
Procyon cancrivorus
Roedor NI
Roedor NI
Callithrix geoffroyi
Canis familiaris
Canis familiaris
Canis familiaris
Cavia porcellus
Cerdocyon thous
Cerdocyon thous
Guerlinguetus ingrami
Leopardus sp.
Nasua nasua

Tipo de registro
pegada
pegada
pegada
pegada
pegada
visualização
visualização
pegada
visualização
fezes
pegada
Entrevista (TABR)
Entrevista (TABR)
visualização
Entrevista (TABR)
pegada
pegada
pegada
pegada
pegada
pegada
visualização
vocalização
pegada
pegada
pegada
pegada
Pegada
pegada
pegada
pegada
pegada
pegada
vocalização
pegada
pegada
pegada
visualização
pegada
pegada
visualização
pegada
pegada

coordenada
387389 7802872
387513 7803060
387520 7803270
387513 7803060
387389 7802872
388102 7803726
388001 7803705
388113 7804128
387598 7803218
388039 7803808
388149 7803659
387483 7802898
388136 7804521
387581 7804276
388136 7804521
388101 7804062
387683 7803377
387612 7803240
387356 7802746
387665 7802740
387842 7803274
387577 7802923
387575 7802936
387842 7803274
387546 7803118
387296 7802994
387183 7803602
387842 7803274
387842 7803274
387546 7803118
387723 7803192
387059 7802489
387470 7802990
387153 7802609
387683 7803377
386963 7803234
387608 7803234
388005 7803656
387925 7803629
387183 7803602
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Data
15/08/2009
05/09/2009
05/09/2009
05/09/2009
05/09/2009
06/09/2009
06/09/2009
06/09/2009
06/09/2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Espécie
Sylvilagus brasiliensis
Callithrix geoffroyi
Canis familiaris
D. aurita
Mazama americana
Callithrix geoffroyi
Guerlinguetus ingrami
Leopardus sp.
Sphiggurus insidiosus

Tipo de registro
pegada
vocalização
visualização
visualização
pegada
visualização
visualização
fezes
visualização

coordenada
387119 7802749
388030 7804055
388039 7803808
387072 7802288
387183 7802925
387340 7802740
388096 7809669
388037 7803854
387089 7802478

A ordem mais abundante foi Carnívora, com seis espécies registradas (33%),
seguida

por

Rodentia

com

cinco

espécies

(28%).

As

ordens

menos

representativas foram Primates, Cervidae e Lagomorpha com apenas uma
espécies cada (6%). Levando-se em consideração o número total de registros os
carnívoros e os roedores também foram os mais abundantes com 20 (38%) e 10
(19%) registros respectivamente. Os menos abundantes foram os Xenarthra e
Lagomorpha com apenas dois registros cada. A Figura 5-489 ilustra a
abundância de cada ordem com o número de espécies e total de registros.

Figura 5-489: Número de espécies registradas por ordem e seus
registros realizados na área de influência do empreendimento, em
Aracruz/ES

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1171

Considerando-se todos os tipos de metodologia adotados, o sagüi-de-cara-branca
(Callithrix geoffroyi) e o cachorro-doméstico (Canis familiaris) foram o mais
abundantes, com sete registros cada, seguidos pelo cachorro-do-mato (Cerdocion
Thous) e veado-mateiro (Mazama Americana) com cinco registros cada. A Figura
5-490 indica a abundância das espécies de mamíferos encontrada na área da
futura instalações do Jurong do Brasil. Neste figura é possível evidenciar,
também, os menos abundantes como Leopardus sp., Nasua nasua, Galictis cuja
e Eira barbara, com apenas um registro cada.
As espécies Marmosa murina, Dasypus septemcinctus e Chaetomys subspinosus
foram registradas apenas por entrevistas realizadas com a equipe de resgate e de
monitoramento da construção do Terminal Aquaviário da Petrobras, atribuindo-se,
por isso, apenas um registro para cada uma delas. A preá (Cavia porcellus)
obteve apenas um registro, porém na área de influência indireta.

T. tetradactyla
N. nasua
G. cuja
D. septemcinctus
C. porcellus
S. insidiosus
Marsupial NI
P. cancrivorus
D. aurita
C. thous
C. geoffroyi

0

1

2

3
4
5
6
7
8
Registros
Figura 5-490: abundância das espécies de mamíferos registrada
realizados na área de influência do empreendimento, em Aracruz/ES

Considerando os ambientes encontrados, 33% dos registros foram realizados em
formações de eucaliptos (Eucalyptus spp.), seguidos pela vegetação em estágio
médio de regeneração, com 29%, e restinga com 23%. Os ambientes de
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vegetação em estagio inicial de regeneração e macega indicaram a presença de
apenas 15%, conforme ilustra a Figura 5-491. As espécies encontradas se
distribuem também pela área de estudo nas proporções de 63% das espécies,
ocupando as AID e 37% das AII.

Ambientes ocupados pela Mastofauna

RE
23%

EI
6%
EM
29%

MA
9%

EU
33%

Figura 5-491: Registro da mastofauna por Ambiente.
Notas: Ambiente: EU- eucalipto, RE- restinga, EMVegetação em estagio médio de regeneração; EIVegetação em estagio inicial; MA- macega

Destacam-se, ainda, que as espécies Didelphis aurita, Cerdocyon thous e
Mazama americana foram as mais generalistas sendo encontradas na maioria
dos ambientes do local estudado. Já as espécies Callithrix geoffroyi, Eira Barbara,
Galictis cuja e Guerlinguetus ingrami foram as mais seletivas registradas apenas
em ambientes de mata ou restinga. A
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Tabela 5-116 apresenta os ambientes onde cada espécie foi registrada. Alguns
registros foram considerados em dois ambientes distintos, este fato ocorreu
quando o individuo ou vestígio foi anotado em mais de um ambiente.
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Tabela 5-116: Espécies de mamíferos e seus
respectivos ambientes registrados
ESPÉCIE

AMBIENTE

Callithrix geoffroyi

EM, RE

Canis familiaris

EU, RE, EM

Cavia porcellus

EU, MA

Cerdocyon thous
Chaetomys subspinosus

EU, EI, RE, ME
x
EU, RE, EM, EI

D. aurita
Dasypus septemcinctus

x

Eira Barbara

RE

Galictis cuja

RE

Guerlinguetus ingrami

ME

Leopardus sp.
Mamosa murina
Marsupial NI

ME, EU
x
RE, EM, MA

Mazama americana
Nasua nasua

EU, RE, EI, MA
EU, EM

Nectomys squamipes*

EM*

Procyon cancrivorus*

EM, MA, EU

Roedor NI

ME, RE

Sphiggurus insidiosus

EU, RE, EM

Sylvilagus brasiliensis

EU, MA, EI

Tamandua tetradactyla

EU, RE

Nota: * registrado próximo a recursos hídricos.
Ambiente: EU - eucalipto, RE- restinga, EMVegetação em estagio médio de regeneração;
EI - Vegetação em estagio inicial; MA - macega

No que se refere ao total de espécies encontrado, a área do empreendimento
possui cerca de 21% da mastofauna conhecida no Estado do Espírito Santo
(Moreira et al. 2008), desta forma, segundo pode ser observado na curva
cumulativa (Figura 5-492) e com base nos estudos realizados para outras regiões
do Estado, pode se inferir que a área esta bem amostrada ou bem próximo da
realidade da comunidade local de mamíferos, porém, em relação a riqueza de
pequenos mamíferos na região permanece uma lacuna, pois necessita-se de
estudos mais aprofundados a serem realizados em longo prazo.
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20
18
16

Nº de espécies

14
12
10
8
6
4
2
0
07/jan

08/ago

09/ago

14/ago

15/ago

05/set

06/set

07/set

Datas das amostragens
Total

EI

EM

MA

EU

RE

Figura 5-492: Curva do coletor.
Notas: Ambiente: EU - eucalipto, RE - restinga, EM - Vegetação em
estagio médio de regeneração; EI - Vegetação em estagio inicial; MA macega.

Com relação aos pequenos mamíferos, provavelmente varias espécies ocorrem
nesta área, fato este que pode ser comprovado pelos registros de pequenos
marsupiais e roedores não identificados detectados neste estudo (Figura 5-493 e
Figura 5-494). Alguns estudos sobre a fauna realizados no município de Aracruz
listados no Banco de dados de Mamíferos do ES (2009), assinalam algumas
espécies de pequenos mamíferos (marsupiais e roedores), conforme pode ser
observado na Tabela 5-117.
Tabela 5-117: Lista de espécies de pequenos
mamíferos com possível ocorrência para a região do
empreendimento. Banco de dados de Mamíferos do
ES (2009). Fonte: http://www.cria.org.br.
DIDELPHIMORPHIA
Marmosa murina
Marmosops incanus
Metachirus nudicaudatus
Monodelphis americana
RODENTIA
Akodon serrensis
Oryzomys laticeps
Trinomys paratus
Blarinomys breviceps
Oryzomys megacephalus
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Apenas duas espécies de mamífero registradas, encontram-se na lista de
espécies ameaçadas, pois se tratam do Leopardus sp. (gato-do-mato) e o
Chaetomys subspinosus (ouriço-preto). No geral o gato-do-mato e o ouriço-preto
são citados como vulneráveis pela Lista Vermelha do Brasil (MMA, 2008), Lista
Estadual (IPEMA 2007) e Lista Internacional de espécies ameaçadas IUCN
(2009).
Cinco das espécies encontradas podem ser consideradas indicadoras ambientais,
são

elas:

Tamandua

tetradactyla

(Figura

5-495),

Mazama

americana,

Guerlinguetus ingrami, Sphiggurus insidiosus e Chaetomys subspinosus.
Foram encontradas cinco espécies endêmicas do Bioma Mata Atlântica
(FONSECA et al. 1996), são essas: Callithrix geoffroyi (Figura 5-498), Didelphis
aurita (Figura 5-500), Guerlinguetus ingrami, Sphiggurus insidiosus e Chaetomys
subspinosus.
As espécies cinegéticas ocorrentes na área de estudo foram representadas por:
Dasypus septemcinctus, Callithrix geoffroyi, Mazama americana (Figura 5-502)
Didelphis aurita (Figura 5-503) e Sylvilagus brasiliensis.

Figura 5-493: Registro da pegada de marsupial não identificado.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1177

Figura 5-494: Registro da pegada de roedor não identificado.

Figura 5-495: Registro de rastros de Tamanduá (Tamandua
tetradactyla).
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Figura 5-496: Rastro de mão pelada (Procyon cancrivorus) deixado
na areia da praia.

Figura 5-497: Pegada de Furão (Galictis cuja) marcada em areia.
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Figura 5-498: Sagüi-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi) fotografado
na área de influência do empreendimento.

Figura 5-499: Rastros deixados pelo quati (Nasua nasua).
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Figura 5-500: Pegada de gambá ou saruê (Didelphis aurita) marcada
em substrato argiloso.

Figura 5-501: Vestígio recente de caça no local (poleiro).
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Figura 5-502: Registro de veado-mateiro (Mazama americana).

Figura 5-503: Registro de gambá (Didelphis aurita).

5.2.1.2.5.3 Discussão
A presença de 18 espécies de mamíferos na área do empreendimento, equivale a
cerca de 21% da mastofauna regularmente conhecida para o Estado do Espírito
Santo, uma vez que, segundo MOREIRA et al. (2008) no Estado ocorrem 85
espécies de mamíferos não-voadores.
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No Espírito Santo a área de maior riqueza de espécies de mamíferos nãovoadores

registrada

foi

Santa

Teresa,

com

62

espécies

confirmadas

(PASSAMANI et al. 2000), seguida da Reserva Natural da Vale, em Linhares, com
33 espécies (CHIARELLO, 1999) e Parque Estadual Paulo César Vinha, com 28
espécies (VENTURINI et al. 1996). Em estudo realizado por CHIARELLO (1999),
em dois pequenos fragmentos florestais próximos a Barra do Sahy, foram
registradas 20 e 13 espécies respectivamente. CHIARELLO (op cit.) encontrou
uma alta riqueza de espécies em áreas maiores que 20.000 ha, e médias à baixa
riquezas em fragmentos florestais menores que 300 ha. Esses dados indicam
que algumas espécies, especialmente aquelas que requerem grandes áreas, não
conseguem se manter devido a ausência de alimentos ou outro recurso vital para
sobrevivência em longo prazo.
Sendo assim, ao comparar o tamanho da área estudada e o grau de antropismo
sofrido, conclui-se que a comunidade mastofaunistica está bem próxima da
realidade local.
Os mamíferos, por apresentarem grande capacidade de locomoção e dispersão,
com exceção de alguns mamíferos tipicamente florestais e de pequeno porte, não
devem ser tratados como ocorrentes apenas para o local registrado. É muito
provável que a maioria das espécies de mamíferos transite pelas áreas de
influência

do

empreendimento,

uma

vez

que

os

fragmentos

nativos

remanescentes e ambientes naturais, possibilitam a conectividade entre estas
áreas e os demais ambientes florestais do entorno.
Um exemplo disso é o veado-mateiro (Mazama americana), o cachorro-do-mato
(Cerdocion thous) e o mão-pelada (Procyon. cancrivorus), que foram registrados
em vários locais e ambientes diferentes, conforme Figura 5-504.
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Figura 5-504: Mapa ilustrando os pontos de registro de Mazama americana e
Procyon cancrivorus.

No entanto, algumas espécies mostraram-se altamente seletivas, sendo assim
dependentes do fragmento florestal nativo existente, e baixa capacidade de
deslocamento, como Callithrix geoffroyi, Guerlinguetus ingrami além de alguns
marsupiais e pequenos roedores.
As espécies que foram registradas são, em sua maioria, generalistas em maior ou
menor grau, que se adaptam bem a ambientes degradados, com exceção do
ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), Tatu-mirim (Dasypus septemcinctus), irara
(Eira Barbara), furão (Galictis cuja) e esquilo (Guerlinguetus ingrami), que
possuem hábitos alimentares mais especializados e mais exigentes com relação à
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qualidade ambiental. Deve-se reiterar que Leopardus sp. e Chaetomys
subspinosus constam nas listas oficiais de fauna ameaçada de extinção.
Os micro-ambientes mais ricos em número de espécies, como era de se esperar,
são as áreas de vegetação nativa. Apesar do tamanho reduzido do fragmento
florestal presente na Área de Influência Direta do empreendimento, este se faz
importante dada a escassez de ambientes nativos na região. Tal fragmento pode
funcionar como abrigo temporário ou ambiente de ligação para espécies de maior
porte ou de posição mais elevada na cadeia alimentar, como é o caso dos
carnívoros registrados no estudo (Leopardus sp., Cerdocyon thous, Eira barbara,
Galictis cuja), ou como abrigo permanente para espécies generalistas e de menor
porte, como didelfídeos e roedores, conforme observados por alguns estudos
(FERNANDEZ 1998; FONSECA 1989; HERRMANN 1991). Para esses últimos
principalmente, o fragmento pode funcionar, ainda, como mancha de habitat,
fundamental para manter a variabilidade genética e a viabilidade em longo prazo
de suas metapopulações (FELICIANO 2002; PASSAMANI, 2003).
A monocultura de eucalipto também foi responsável por boa parte dos registros
da mastofauna. No entanto, foi observado que esta vegetação exerce apenas a
função de corredor entre fragmentos florestais e ambientes naturais do local.
Alguns autores também citam plantações de eucaliptos com sub-bosque como
abrigo para mamíferos nativos (SILVA, 2001), mas este fato não foi constatado
por este estudo.
Grande parte do ambiente analisado se encontra amplamente modificado em
decorrência das atividades humanas e os ambientes bem preservados se
encontram dispersos em meio à matriz antropizada. Segundo COSTA et al.
(2005), esta é a principal ameaça à conservação da fauna no Brasil.
Por isso, qualquer supressão vegetal que venha a ser feita nessa área terá
impacto direto sobre a fauna de mamíferos, principalmente se levando-se em
conta a fragilidade do ambiente dado seu reduzido tamanho.
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Apesar de ser uma área relativamente perturbada com indícios freqüentes da
presença de caçadores, várias espécies cinegéticas, endêmicas e ameaçadas
ainda estão presentes na área do empreendimento. CHIARELLO (2000) verificou
uma relação positiva entre a riqueza de espécies cinegéticas e o tamanho da área
do fragmento, tendo registrado regulamente vestígios de ação de caçadores em
áreas no Espírito Santo com menores riquezas de espécies.
Por fim, recomenda-se cautela quando da implantação e operação do
empreendimento, sobretudo em se tratando de supressão vegetal, intervenções
permanentes ou temporárias em locais próximos a fragmentos florestais. É
imprescindível o resgate de mamíferos quando da supressão vegetal,
enfatizando-se o cuidado com as espécies de deslocamento lento ou tipicamente
florestal. Além disso, ambientes semelhantes aos danificados devem ser
restituídos, para formar novas oportunidades de colonização e restabelecimento
da fauna original e substituir, ao menos em parte, as funções ecológicas e
ambientais exercidas pelo ambiente de estudo no cenário atual.

5.2.2 Ecossistemas marinhos
A malha amostral das coletas no ecossistema aquático marinho está apresentada
na Tabela 5-118 e na Figura 5-505.
Tabela 5-118: Coordenadas geográficas,
datum WGS 84, dos pontos de amostragem.
PONTO
P1
P2
P3
P4
P5
P6

UTM x
7801754
7803379
7804040
7803699
7802056
7801010

UTM y
0386956
0388392
0389000
0389808
0389428
0387893
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Figura 5-505: Indicação dos pontos de amostragem no ecossistema marinho.

5.2.2.1 Comunidade planctônica
O plâncton é constituído pelos animais e vegetais que não possuem movimentos
próprios suficientemente fortes para vencer as correntes, que porventura, se
façam sentir na massa de água onde vivem (RÉ, 2000). A parte vegetal do
plâncton é denominada de fitoplâncton, este é constituída por organismos
microscópicos unicelulares capazes de sintetizar matéria orgânica através do
processo fotossintético. Apesar do fitoplâncton ser composto por organismos
relativamente simples, ele engloba uma ampla diversidade de grupos de algas.
Esses pequenos autótrofos têm a principal função nos oceanos do mundo, são os
responsáveis por pelo menos 90% da fotossíntese, sendo o grupo mais
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importante de produtores primários do planeta. São os responsáveis pela
iniciação do fluxo de energia transformando-a em uma forma aproveitável e
transferindo aos outros níveis tróficos do ecossistema marinho (KENNISH, 1986).
O estudo do fitoplâncton é de grande relevância e não se restringe apenas ao
estudo de sua comunidade em ambiente natural, mas estendesse as mais
diferentes áreas do conhecimento. Como por exemplo, o fitoplâncton pode ser
utilizado como indicadores biológicos da qualidade da água (GUERREIRO et al.,
1997), em estudos de impactos ambientais (CHÍCHARO et al., 2002), de
monitoramento e de avaliação das potencialidades de utilização dos sistemas
naturais (DUARTE et al., 1993).
A comunidade fitoplanctônica apresenta variações que se repetem regularmente,
estas são mais perceptíveis quando um estudo numa determinada área é feito ao
longo de um ou vários anos. Essa comunidade é normalmente constituída por
uma série de espécies dominantes que se sucedem ao longo do tempo. A ordem
de sucessão dessas espécies é habitualmente constante de ano para ano (RÉ,
2000).
Já a comunidade zooplanctônica consiste de uma grande variedade de
organismos desde bactérias até larvas e ovos de peixes. O zooplâncton marinho
é composto por diferentes espécies de animais, que variam desde microscópicos
protozoários até animais com vários metros de comprimento. São todos
heterotróficos,

podendo

ser

herbívoros,

carnívoros,

onívoros

ou

ainda,

detritívoros. Assim, a produção primária é transferida para níveis tróficos
superiores através do zooplâncton. O zooplâncton marinho é composto
basicamente pelo holoplâncton e meroplâncton. As espécies holoplanctônicas,
passam a vida toda no ambiente pelágico, sendo representados principalmente
por Copepoda, Appendicularia e Chaetognatha; as formas meroplanctônicas são
membros temporários do plâncton, e incluem ovos e estágios larvais de
invertebrados bentônicos e peixes (LALLI & PARSONS, 1997).
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Alguns organismos zooplanctônicos possuem uma ampla distribuição, mas outros
são restritos a poucos ambientes, sendo limitados pela temperatura, salinidade e
outros fatores, sendo que eles podem ser usados como indicadores biológicos de
um tipo particular de massa d’ água onde eles habitam. Como exemplos desses
indicadores existem certas espécies de Foraminíferos, Copepoda e Chaetognata
(LALLI & PARSONS, 1997). Além disso, o zooplâncton e capaz de responder a
mudanças do ambiente com modificações na composição e abundância de
espécies e estruturas tróficas (SILVA et al., 2004).
A produtividade nos oceanos é realizada principalmente pelo fitoplâncton e todos
os outros organismos dependem, direta ou indiretamente, desta produção. Onde
ocorre uma alta produtividade primária, geralmente há um aumento da biomassa
zooplanctônica e, conseqüentemente, atrai os peixes planctófagos e seus
predadores. Pode-se dizer então que, de um modo geral, áreas ricas em
biomassa zooplanctônica, apresentam grandes probabilidades e serem boas
áreas de pesca (PEREIRA & SOARES-GOMES, 2002).
Toda a intervenção no meio ambiente geram impacto positivos ou negativos,
ocasionando alterações quali-quantitativas nos componentes florísticos e
faunísticos, nas características geomorfológicas, sedimentológicas e hidrológicas.
A inclusão de invertebrados aquáticos nos protocolos de avaliação de impacto
ambiental tem sido cada vez mais indicada, não só pelo fato de eles ocorrerem
em vários ambientes, mas também porque muitas espécies sensíveis a alterações
ambientais podem ser utilizadas como bioindicadoras e monitoras da ‘saúde’ de
ecossistemas. O conhecimento das espécies zooplanctônicas tem sido um
poderoso instrumento para avaliar modificações causadas nos ecossistemas
aquáticos

por

atividades

impactantes:

introdução

de

espécies

exóticas,

assoreamento e contaminação por esgotos domésticos e industriais, entre outras
(BARBOSA et al., 2006).
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5.2.2.1.1 Objetivo geral
O presente trabalho visou a elaboração do diagnóstico ambiental do plâncton
(fitoplâncton, zooplâncton e ictioplâncton) através de análise qualitativa e
quantitativamente na área de influência do Estaleiro Jurong utilizando dados
primários e secundários da região.

5.2.2.1.2 Fitoplâncton
5.2.2.1.2.1

Amostragem

As amostras quantitativas de fitoplâncton foram coletadas utilizando-se uma
garrafa de Van Dorn na superfície e fundo em 6 pontos de coleta para análise
quantitativa. Para a análise qualitativa do fitoplâncton foi realizado arrasto
horizontal na sub-superfície de cada ponto de coleta com uma rede de plâncton
do tipo cilíndrico-cônica com abertura de malha de 60 micrômetros de diâmetro de
boca durante 5 minutos. Todas as amostras foram imediatamente fixadas com
solução de formol a 5%.

5.2.2.1.2.2

Análise do Fitoplâncton

A observação qualitativa do fitoplâncton, para obtenção da lista de espécies foi
realizada em microscópio óptico, equipado com câmara clara e ocular de
medição.

Os

características

organismos
morfológicas

foram
e

identificados
morfométricas,

analisando-se
utilizando-se

as

suas

bibliografia

especializada, destacando: PRESCOTT (1975), KOMARÉK & FOTT (1983),
SANT’ANNA (1984), BALECH (1988), PARRA & BICUDO (1995) e TOMAS
(1997).
A contagem do fitoplâncton foi feita utilizando-se câmaras de sedimentação de
Uthermöhl (UTHERMÖHL, 1958) em microscópio invertido com aumento de 400
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vezes. O procedimento de contagem escolhido foi o dos campos aleatórios
descritos por UEHLINGER (1964).
Os resultados foram expressos em indivíduos por unidade de volume (ml),
calculado pela fórmula modificada de WETZEL & LIKENS (1979):

N = n.A/a.1/V
Onde:
N - Número de indivíduos por mililitro;
n - número de indivíduos contados;
a - Área contada;
A - Área total da câmara;
V - Volume total sedimentado.

5.2.2.1.2.3

Resultados

Ao longo dos seis pontos de coleta foram identificadas 5 classes fitoplanctônicas:
classe

Bacillariophyceae

(Diatomáceas),

classe

Dinophyceae,

classe

Chlorophyceae, classe Cyanophyceae e fitoflagelados ainda não classificados.
Em termos de densidade fitoplanctônica os valores variaram de 28 Ind/ml na
superfície do ponto P5 a 279 Ind./ml no fundo do ponto P4 (Figura 5-506). Os
pontos localizados mais próximos a costa (1, 2 e 3) apresentaram as maiores
densidades. Apesar disto, a distribuição da densidade fitoplanctônica mostrou um
padrão

de

distribuição

quase

homogêneo

tanto

horizontalmente

com

verticalmente, sem diferenças significativas entre os pontos e profundidades de
coleta (ANOVA p<0,05).
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Figura 5-506: Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind./ml) na superfície e no
fundo dos pontos de coleta (Junho/2009).

Na área de monitoramento da Arcel os valores mais recentes variaram entre 4 e
56 indivíduos/ml (CEPEMAR, 2005, 2006a), mas em ocasiões anteriores
chegaram a valores de algumas centenas de Ind./ml, embora na maioria das
vezes fossem inferiores a 50 Ind.ml/ml, mostrando que os valores não são tão
diferentes. Entretanto, se comparados a outras áreas portuárias, os valores aqui
registrados podem ser considerados como muito baixos.
A Figura 5-507 mostra a composição quantitativa do fitoplâncton na superfície e
fundo dos pontos de coleta. Na superfície dos pontos próximos a praia (1, 2 e 4),
a classe cianofícea foi a mais abundante na maioria dos pontos. Já nas estações
mais afastadas da costa (4, 5 e 6) a classe mais abundante foram as diatomáceas
(Bacillariophyceae) e dinoflagelados. Nas amostras de fundo próximo à praia, a
classe cianofícea também foi a mais abundante na maioria dos pontos. Já nas
estações mais afastadas da costa (4, 5 e 6) a classe mais abundante foi
diatomácea (Bacillariophyceae).
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Na superfície, as diatomáceas variaram de 20,0% no ponto P3 a 80% no ponto
P5. Já no fundo variou de 16,7% no ponto P1 a 100 % nos pontos P4 e P5. De
modo geral, a contribuição deste grupo foi bem maior do que todos os outros,
sendo o único que foi presente em todas os pontos e profundidades.
Os dinoflagelados foram abundantes na superfície das estações mais afastadas
da costa e variaram de 7,7% no ponto P1 a 70,0% no ponto P4. Além das
diatomáceas e dinoflagelados, os únicos outros grupos de algas a apresentar
dominância ou co-dominância foram os das cianofíceas. As cianofíceas ocorreram
apenas nos pontos próximo a costa (1, 2 e 3) e variaram de 33,3% na superfície
do ponto P3 a 75,0% fundo do ponto 1. Em estudos na região esta classe tem
apresentado uma importância quantitativa extremamente grande, devido à grande
abundância da espécie Synechocystis aquatilis (CEPEMAR, 2006b).
Bacillariophyceae e Dinophyceae são as principais classes constituintes da
composição fitoplanctônica marinha, sendo a primeira é a mais representativa em
número de algas e de grande importância para a produtividade oceânica (RÉ,
2000; KENNISH, 1990). A grande presença de cianofíceas próxima à praia indica
influência de água doce na região.
As clorofíceas ocorreram apenas no ponto P1. Os fitoflagelados, por sua vez,
mostraram-se muito menos importantes do que as diatomáceas. Esses
fitoflagelados ocorreram apenas no fundo do ponto P6. Este padrão, no que se
refere a este grupo, diferencia-se de grande parte do monitoramento realizado na
área da Arcel, quando os fitoflagelados muitas vezes dominam facilmente a
composição do fitoplâncton total em vários pontos (CEPEMAR, 2006a).
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Figura 5-507: Composição quantitativa do fitoplâncton na superfície (a) e no fundo
(b) dos pontos de coleta (Junho/2009).

Clorofila-a e feopigmentos
Os valores de clorofila-a e feopigmentos estão representados na Figura 5-508.
Os valores variaram de 0,9 µg.L-1 no ponto P1 a 11,6 µg.L-1 no ponto P3. Nos
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pontos P4 e P5 não foram detectadas concentrações de clorofila. Com relação
aos feopigmentos foram detectadas concentrações no ponto P2 (1,6 µg.L-1) e no
ponto P5 (0,7 µg.L-1). A feofitina é um produto de degradação da clorofila e
quando é encontrada em quantidade próxima ou acima dos de clorofila, pode
significar uma diminuição do bom estado fisiológico das células, o que parece ter
ocorrido nos pontos 2 e 5.

14,00
12,00

(µg.L‐1)

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
P1

P2

P3
Clorofila‐a

P4

P5

P6

Feofitina

Figura 5-508: Concentrações de clorofila-a (µg.L-1) encontradas ao longo dos
pontos de coleta (Junho/2009).

5.2.2.1.2.4

Discussão e considerações finais

A seguir apresenta-se uma discussão a respeito das informações obtidas a partir
da análise dos dados primários, assim como um diagnóstico do fitoplâncton
utilizando dados secundários relativos à região de estudo.
Os estudos com plâncton começaram na região a partir do ano de 1990, com um
trabalho de monitoramento ambiental e se estendem até o presente momento,
completando 28 anos de monitoramento (TENENBAUM, 1995; CEPEMAR, 2005,
2006a).
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A maior parte da biomassa fitoplanctônica na região é composta pelo pico - e o
nanoplâncton autotrófico (CEPEMAR, 2006b). Esses componentes do fitoplâncton
geralmente perfazem cerca de 60 a 90% da produção primária total nos mares
tropicais (SIEBURTH et al., 1978).
Em termos de composição florística, na região já foi identificada a presença das
classes

Bacillariophyceae

Cyanophyceae

(diatomáceas),

(cianobactérias

Dinophyceae

filamentosas),

(dinoflagelados),
Prymnesiophyceae

(cocolitoforídeos), clorofíceas e Cryptophyceae (fitoflagelados). Dentre estas, os
fitoflagelados, as diatomáceas e os dinoflagelados são os grupos mais
abundantes (BIODINÂMICA, 2007; CEPEMAR, 2006b). Essas classes são
normalmente citadas como as mais abundantes para o Atlântico Sul (BRANDINI,
1990).
A comunidade fitoplanctônica é caracterizada pela ocorrência de espécies típicas
de ambientes costeiros, que são regularmente influenciados pela dinâmica da
maré, aporte continental e/ou pelas águas da região oceânica adjacente. A
ocorrência das diatomáceas Guinardia flaccida e Rhizosolenia setigera, dos
dinoflagelados Ceratium trichoceros e Ceratium fusus e dos cocolitoforídeos
Calciosolenia murrayi e Rhabdosphaera clavigera indica influência de águas da
plataforma sobre a área de estudo (KILHAM e KILHAM, 1980; CHRÉTIENNOTDINET, 1990).
O registro de prasinofíceas e euglenofíceas indica a influência de águas de
origem

continental

sobre

a

região

estudada,

pois

esses

grupos

são

freqüentemente referenciados como característicos de águas doces ou pouco
salinas, e sob condições meso a eutróficas (LACKEY, 1968; HOEK et al., 1995;
RAVEN et al., 1996). A área de estudo está sob influência do rio Saí, Riacho e
também recebe contribuição do emissário submarino da Arcel.
Na região, o registro de uma espécie não identificada do dinoflagelado
Alexandrium na comunidade fitoplanctônica merece destaque. Várias espécies de
Alexandrium são potencialmente nocivas, devido à produção de uma neurotoxina
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(BALECH, 1995). Esta se acumula em moluscos marinhos, é transferida a níveis
tróficos superiores da cadeia alimentar e pode chegar até o homem, causando
desde intoxicações até a morte dos indivíduos contaminados. De acordo com a
literatura, o gênero Alexandrium é conhecido por formar florações (bloom). Há
evidências que indicam o aumento global de florações nocivas devido a atividades
antrópicas (HALLEGRAEFF, 1993). No entanto, a floração pode se iniciar,
também, a partir de cistos dormentes. O desenvolvimento parece ser dependente
apenas da temperatura, não estando correlacionado com o regime de salinidade
ou nutrientes. A maior freqüência e intensidade de florações podem estar
associadas à (1) crescente eutrofização de regiões costeiras; (2) a condições
climatológicas extraordinárias; (3) à dispersão artificial de espécies através de
embarcações, lastro e/ou casco e/ou pela maricultura; (4) à maricultura, que
possibilita a identificação do fenômeno que poderia passar despercebido; e (5) à
intensificação de estudos a respeito (BIODINÂMICA, 2007).
As espécies de algas fitoplanctônicas identificadas na área são comuns na região
costeira e áreas portuárias do Espírito Santo, não tendo sido identificada
nenhuma espécie cuja ocorrência já não tenha sido anteriormente registrada
nestas águas.
Apresenta-se na Tabela 5-119 o inventário taxonômico dos organismos
fitoplanctônicos presentes na área de estudo, obtido através de dados primários e
secundários.
Tabela 5-119: Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na área
de estudo. Fonte: (BIODINÂMICA, 2007; CEPEMAR, 2005, 2006a, 2006b; TENENBAUM,
1995; Este estudo).
Bacillariophyceae
Actinoptychus undulatus (Bayley) Ralfs
Asterionella nonata Grunow
Amphora sp
Bacillaria paradoxa Gmelin
Bacillaria paxillifera (OF Müller)
Bacteriastrum delicatulum Cleve
Bacteriastrum hyalinum Lauder
Ballerochea malleus (Brightwell) Van Heurck
Biddulphia tridens Ehrenberg
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Biddulphia pulchella S.F. Gray
Campilodiscus sp
Ceratulina pelagica (Cleve) Hendey
Chaetoceros costatum Pavillard
Chaetoceros curvisetus Cleve
Chaetoceros decipiens Cleve
Chaetoceros eibenii (Grunow) Meunier
Chaetoceros lorenzianus Grunow
Chaetoceros mitra (Bayley) Cleve
Climacodium sp
Climacosphenia moniligera Ehrenberg
Compylodiscus clypeus Ehrenberg
Corethron pennatum (Grunow)
Coscinodiscus centralis Ehrenberg
Coscinodiscus linearis Ehrenberg
Coscinodiscus radiatus Ehrenberg
Cyclotella kuetzingiana Thwaites
Diatomácea sp
Diploneis bombus (Ehrenberg) Cleve
Diploneis crabo (Ehrenberg) Ehrenberg
Diploneis sp.1
Diploneis sp.2
Diploneis subovalis Cleve
Fragillaria sp
Grammatophora hamulifera Kützing
Grammatophora marina (Lyngbye) Kützing
Guinardia flaccida (Castracane)
Gyrosigma balticum (Ehrenberg) Cleve
Hemidiscus hardmanianus (Greville) Mann
Hyalodiscus sp
Lauderia borealis Gran
Leptocylindrus minimus Gran
Lichmophora abreviata Agardh
Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs
Melosira sulcata (Ehrenberg) Kützing
Melosira varians Agardh
Navicula sp
Nitzschia acicularis W. Smith
Nitzschia longissima (Brebisson) Ralfs
Nitzschia panduriformis Gregory
Nitzschia seriata Cleve
Nitzschia sp1
Nitzschia sp2
Nitzschia panduriformis Gregory
Odontella aurita (Lyngbye)
Odontella regia (Schultze)
Paralia sulcata (Ehrenberg)
Pennales sp
Pleurosigma elongatum W. Smith
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Pleurosigma naviculaceum Brébisson
Pleurosigma normanii Ralfs
Pleurosigma sp
Rhabdonema adriaticum Kützing
Rhabdonema punctatum (Harvey & Bailey) Stod.
Rhizosolenia calcar-avis Schultze
Rhizosolenia imbricata Brightwell
Rhizosolenia robusta Norman
Rhizosolenia setigera Brightwell
Rhizosolenia shrubsolii Cleve
Rhizosolenia stolterfothi H. Péragalo
Skeletonema costatum (Greville)
Stenopterobia intermedia (Lewis) Van Heurck
Surirella fastuosa var. recedens (A. Schmidt)
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg
Terpsinoe musica Ehrenberg
Thalassionema nitzschoides (G.) Van Heurck
Thalassiothrix frauenfeldii Grunow
Thalassiosira sp
Triceratium favus Ehrenberg
Chlorophyceae
Ankistrodesmus fuseiformis Corda
Ankistrodesmus spiralis (Turner) Lemm.
Chlamydomonas cf. microscopica G. S. West
Chlorella cf minutissima Folt & Novák
Clorococcales sp1
Clorococcales sp2
Crucigenia quadrata Morren
Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Leg.
Scenedesmus bijugus (Turpin) Kützing
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson
Westella botryoides (West) De Wildemann
Cryptophyceae
Criptofícea sp
Criptomonas sp
Cyanophyceae
Anabaena sp
Oscillatoria sp1
Oscillatoria sp2
Synechocystis aquatilis Sauvageau
Dictiochophyceae
Dictyocha fíbula Ehrenberg
Dinophyceae
Alexandrium sp
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Amphidinium carterae Hulburt
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparede & Lachmann
Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin
Ceratium geniculatum (Lemmermann)
Ceratium pentagonum Gourret
Ceratium trichoceros (Ehrenberg) Kofoid
Ceratium tripos (Meller) Nitzsch
Corythodinium belgicae (Meunier)
Dinophysis caudata Saville-Kent
Gonyaulax sp
Gymnodinium sp
Gyrodinium sp
Heterodinium sp
Oxyphysis oxytoxoides Kofoid
Oxytoxum obliquum Schiller
Oxytoxum sceptrum (Stein)
Oxytoxum scolopax Stein
Peridinales sp
Podolampas palmipes Stein
Podolampas sp
Prorocentrum micans Ehrenberg
Prorocentrum sigmoides Bohm
Protoperidinium claudicans (Pulsen) Balech
Protoperidinium cerasus (Pulsen) Balech
Protoperidinium divergens (Ehr.) Balech
Pyrocystis lunula Schütt
Euglenophyceae
Euglena acus Ehrenberg
Lepocinclis glabra Drezepolski
Trachelomonas sp
Fitoflagelado
Cocolitoforídeo
Fitoflagelado sp1
Fitoflagelado sp2
Fitoflagelado sp3
Fitoflagelado sp4
Fitoflagelado sp5
Fitoflagelado sp6
Haptophyceae
Haptofícea sp1
Haptofícea sp2
Haptofícea sp4
Prasinophyceae (prasinofíceas)
Ordem Chlorodendrales
Prasinophyceae
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Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos)
Calciosolenia murrayi Gran
Rhabdosphaera clavigera (Lohmann)
Cocolitoforídeo sp

5.2.2.1.3 Zooplâncton
5.2.2.1.3.1

Amostragem

Os dados primários foram obtidos em uma campanha de campo realizada no mês
de junho de 2009, ao longo de seis pontos de coleta. As amostras foram
coletadas com uma rede de plâncton cilíndrico-cônica com malha de 200
micrômetros e abertura da boca de 60 cm de diâmetro. Foi utilizado também um
fluxômetro mecânico para avaliar o volume de água filtrada pela rede em metros
cúbicos. Em cada ponto de coleta foram feitos arrastos sub-superficiais durante 5
minutos a uma velocidade média de dois nós (KRAMER et al., 1994).
Após a coleta as amostras coletadas foram preservadas em solução aquosa de
Formalina 5%, tamponada com Tetraborato de Sódio.

5.2.2.1.3.2

Análise do zooplâncton

Para cada amostra coletada, foram feitas alíquotas com um subamostrador do
tipo “Folsom”, de acordo com o seu grau de concentração. Os indivíduos da
alíquota foram identificados e contados na sua totalidade. As espécies
dominantes no plâncton foram identificadas ao menor nível taxonômico possível,
seguindo a literatura (BOLTOVSKOY, 1981, 1999; BJÖRNBERG, 1981; MONTÚ
& GLOEDEN, 1986, entre outros).
Para este grupo faunístico, o número de indivíduos coletados foi convertido em
densidade e os valores encontrados expressos em indivíduos.m3 com base no
volume de água filtrada pela rede, segundo as fórmulas a seguir:
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Volume de Água Filtrada (V):

V=AxRxC
Onde: V = volume de água filtrada em m3; A = área da boca da rede em m2
(0,28274 m2); R = número de rotações do fluxômetro durante o arrasto; C = fator
de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações.


Abundância dos organismos (N):

N = ni / V
Onde: N = abundância total da espécie em cada amostra; ni = número de
indivíduos da espécie i observados na amostra; V = volume de água filtrado pela
rede (m3).
Para o estudo de diversidade da comunidade zooplanctônica foi aplicado o índice
de diversidade de Shannon-Wiener.
H’= -  (ni/N) log (ni/N)
Onde, ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de
importância.
A riqueza de espécies foi calcula através do numero total de espécies encontras
(S).
Já o índice de equitabilidade (J) foi calculada através da fórmula:

J = H/log(S)
Onde, H é o índice de Shannon-Wiener e S o número total de espécies.
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Resultados e Discussão

A campanha de caracterização do zooplâncton realizada em junho de 2009
apresentou 50 taxa zooplanctônicos ao longo dos 6 pontos de coleta. O menor
número de taxa ocorreu no ponto P6, com 25 taxa, enquanto que o ponto P1, com
39 taxa apresentou a maior riqueza. Das amostras coletadas nos 6 pontos de
coleta foram identificadas espécies pertencentes a 10 Filos (Tabela 5-120).
Tabela 5-120: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do zooplâncton coletado nos 6
pontos de coleta para a caracterização do zooplâncton (Junho/2009).
TAXA

P1

Filo Rhizopoda
Classe Granuloreticulosea
Ordem Foraminiferida
Filo Cnidaria
Classe Hydroidomedusae
Filo Mollusca
Classe Bivalvia
Isognomon bicolor
Classe Gastropoda (Pteropoda)
Creceis acicula
Superfamília Heteropoda
Filo Annelida
Classe Polychaeta
Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Classe Copepoda
Acartia lilljeborgi
Acartia tonsa
Paracalanus nanus
Paracalanus parvus
Paracalanus quasimodo
Parvocalanus crassirostris
Clausocalanus furcatus
Temora turbinata
Subeucalanus pileatus
Subeucalanus subtenuis
Centropages gracilis
Undinula vulgaris
Pseudodiaptomus acutus
Oithona hebes

PONTOS DE COLETA
P2
P3
P4
P5

585

5571

0

0

0

20

0

0

211

146

0

0

293
146
146
73
146

410
328
410
0
164

0
422
633
0
0

878
0
146
0
0

0
0
640
320
0

40
0
80
0
0

37

82

0

293

0

0

549
1170
73
2048
2341
3072
987
5998
110
110
0
0
20
1207

410
1147
0
2621
3031
3359
983
6799
0
82
0
0
0
573

3589
5912
0
17102
15202
15413
10134
40749
211
0
0
0
0
3589

1463
439
0
12288
13166
4096
4681
22674
439
585
439
0
0
2633

960
640
0
41920
30720
6400
17600
28800
0
320
0
2880
0
14080

120
0
0
1365
2008
321
582
904
20
40
0
40
0
442
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TAXA
Oithona nana
Oithona oculata
Oithona oswaldocruzi
Oithona similis
Corycaeus giesbrechti
Corycaeus speciosus
Farranula gracilis
Euterpina acutifrons
Saphirinna sp
Nauplius
Classe Branchiopoda
Subclasse Diplostraca (Cladocera)
Penilia avirostris
Pleopsis polyphemoides
Pseudoevadne tergestina
Classe Ostracoda
Classe Malacostraca
Superordem Eucarida
Ordem Decapoda
Infraordem Anomura
Infraordem Brachyura
Infraordem Peneidae
Lucifer faxoni
Filo Ctenofora
Filo Bryozoa
Filo Echinodermata
Filo Chaetognatha
Kronitta pacifica
Sagitta decipiens
Sagitta friderici
Sagitta hispida
Filo Chordata
Subfilo Urochordata
Classe Appendicularia
Oikopleura dioica
Oikopleura fusiformis
Oikopleura longicauda
TOTAL

Pág.
1203

P1

PONTOS DE COLETA
P2
P3
P4
P5

73
146
110
549
37
658
110
585
0
293

82
819
0
492
0
246
0
655
82
246

0
0
633
633
0
422
0
845
0
633

293
146
439
2487
0
1317
146
2048
0
4096

P6

1280 0
7040 120
640 20
8320 60
0
40
640 141
320
0
0
20
0
0
2560 0

37
0
73
219

82
0
82
246

633
0
211
0

439
685
0
146

1600
0
0
0

40
0
20
0

0
73
0
110
37
0
37

0
0
0
82
0
0
0

0
0
211
1267
211
0
0

146
0
293
585
0
146
585

0
0
640
0
0
0
0

0
0
40
0
0
0
0

0
110
110
0

0
164
492
0

211
211
633
633

146
146
0
0

0
640
320
960

0
0
40
0

146
82
422
731
1280
40
0
0
0
0
1280
80
37
0
211
439
0
0
23.246 35.393 121.187 79.825 172.800 6.663

Em termos de densidade relativa, o Filo Arthropoda foi o mais abundante, sendo a
classe Copepoda dominante nas amostras, com 91,6% da abundância total. Ao
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longo das estações de coleta, Copepoda variou de 61,1% do total de indivíduos
no ponto P2 a 95,6% do total dos indivíduos no ponto P5. A Ordem Decapoda
representou 2,2% do total de indivíduos e variou de 0,4% do total de indivíduos no
ponto P5 a 16,0% no ponto P2. Já o Filo Mollusca, representado principalmente
pela Classe Bivalvia e Pteropoda representou 1,2% do total de indivíduos e variou
de 0,6% do total de indivíduos no ponto P5 a 3,7% no ponto P2. Chaetognata e
Appendicularia representaram 1,1% cada. Já Foraminifera e os outros grupos
representaram 1,4% do total de indivíduos cada (Figura 5-509 e Figura 5-510).
Em relação à abundância total do zooplâncton, os maiores valores ocorreram no
ponto P3 (121.187 Ind.m-3) e no ponto P5 (172.800 Ind.m-3). Já o menor valor foi
registrado no ponto P6, com 6.663 Ind.m-3 (Figura 5-511).

Copepoda
Chaetognatha

Mollusca
Foraminifera

Decapoda
Outros

Appendicularia

91,6%

1,4%

1,2%
2,2%
1,4% 1,1%

1,1%

Figura 5-509: Abundância Relativa de Copepoda e outros
grupos que ocorreram em todos os 6 pontos de coleta para a
caracterização do zooplâncton (Junho/2009).
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100%
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40%
30%
20%
10%
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P1
Copepoda

P2
Mollusca

P3

Decapoda

P4

Appendicularia

Chaetognatha

P5

P6

Foraminifera

Outros

Figura 5-510: Abundância Relativa dos grupos Copepoda e outros grupos que ocorreram
em cada um dos 6 pontos de coleta para a caracterização do zooplâncton (Junho/2009).

180000
160000
140000

Ind.m‐3

120000
100000
80000
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P1

P2

P3

P4

P5

P6

Figura 5-511: Densidade (Ind.m-3) do zooplâncton coletado nos 6 pontos de coleta para a
caracterização do zooplâncton (Junho/2009).
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Dentre os organismos zooplanctônicos mais abundantes, destaque para os
copépodes. Dentre estes, os dominantes nos pontos de coleta foram: Acartia
lilljeborgi, Acartia tonsa, Oithona hebes, Oithona oculata, Oithona similis,
Clausocalanus furcatus, Temora turbinata, Paracalanus parvus, Paracalanus
quasimodo e Parvocalanus crassirostris. Acartia lilljeborgi (3.589 Ind.m-3), Acartia
tonsa (5.912 Ind.m-3), Parvocalanus crassirostris (15.413 Ind.m-3) e Temora
turbinata (40.749 Ind.m-3) foram mais abundantes no ponto P3. Já Paracalanus
parvus (41.920 Ind.m-3), Paracalanus quasimodo (30.720 Ind.m-3), Clausocalanus
furcatus (17.600 Ind.m-3), Oithona hebes (14.080 Ind.m-3), Oithona oculata (7.040
Ind.m-3) e Oithona similis (8.320 Ind.m-3) foram mais abundante no ponto P5.
Outros

grupos

abundantes

foram

as

larvas

de

Mollusca

(Pteropoda),

principalmente no ponto P5, com 644 Ind.m-3 e o camarão planctônico Lucifer
faxoni, com 1.267 Ind.m-3 no ponto P3 (Tabela 5-120).
Com relação à diversidade do zooplâncton, os valores encontrados variaram de
2,15 no ponto P3 a 2,65 bits.Ind.-1 no ponto P1 (Figura 5-512). As estações que
apresentaram as maiores diversidades específicas foram aquelas que em geral
apresentaram o maior número de táxons. Além disso, a menor dominância dos
Copepoda em algumas estações proporcionou a melhor distribuição dos demais
grupos zooplanctônicos, favorecendo a diversidade da área refletida nos valores
de equitabilidade (Tabela 5-121).
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3,00
2,50

bits.ind‐1

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Figura 5-512: Diversidade do zooplâncton (bits.ind-1) nos 6 pontos de coleta, para a
caracterização do zooplâncton (Junho/2009).

Tabela 5-121: Densidade total do zooplâncton (Ind.m-3), Riqueza (nº taxa), Diversidade
de Shannon (bits.ind-1) e Equitabilidade encontrada em cada um dos 6 pontos de coleta
para a caracterização do zooplâncton (Junho/2009).
PONTOS DE
COLETA

DENSIDADE
TOTAL (Ind.m-3)

DIVERSIDADE
H' (bits.Ind-1)

RIQUEZA
(nº taxa)

EQUITABILIDADE
(J’)

P1
P2
P3
P4
P5
P6

23.246
35.393
121.187
79.825
172.800
6.663

2,65
2,51
2,15
2,45
2,30
2,21

39
29
28
35
26
25

0,73
0,74
0,65
0,69
0,71
0,69

Em algumas estações de coleta foram observados alguns indivíduos com
alterações morfológicas nas formas de prolápsos intestinais e extrusões
protoplasmáticas de Acartia tonsa, Temora turbinata, Paracalanus parvus e
Parvocalanus crassirostris (Tabela 5-122).
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Tabela 5-122: Inventário e abundância (Ind.m-3) do zooplâncton com alterações
morfológicas nas formas de prolápsos intestinais e extrusões protoplasmáticas nos 6
pontos de coleta para a caracterização do zooplâncton (Junho/2009).
ORGANISMOS
A. tonsa c/alteração
T. turbinata c/alteração
P. parvus c/alteração
P. crassirostris c/alteração

5.2.2.1.3.4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

0
110
0
0

82
0
0
82

0
0
0
0

0
0
146
0

0
960
640
0

0
0
0
0

Discussão e considerações finais

A seguir apresenta-se uma discussão a respeito das informações obtidas a partir
da análise dos dados primários, assim como um diagnóstico do zooplâncton
utilizando dados secundários relativos à região de estudo.
Os estudos na região adjacente à Barra do Riacho e Barra do Saí, onde se
encontra o Terminal da Portocel, envolvendo a comunidade zooplanctônica,
começaram a partir do ano de 1990, com o monitoramento do efluente da fábrica
da empresa Aracruz Celulose e se estendem até o presente momento,
completando 20 anos de monitoramento (CEPEMAR, 2005; 2006a).
No mesmo ano, BONECKER et al. (1991a) avaliaram a distribuição espaçotemporal do zooplâncton na região. De forma geral, em termos qualitativos, as
espécies encontradas são características de outros sistemas costeiros da costa
leste brasileira com baixa produção biológica (oligotrófico). A comunidade
zooplanctônica é influenciada por processos climáticos, como ocorrência de
chuvas, os quais influenciam o plâncton na região (BONECKER et al., 1991a).

O maior número de espécies e densidades pertence aos grupos dos Copépodes.
Até o momento já foram identificadas 36 espécies de Copépodes na região
(Tabela 4). A dominância de Copepoda em águas tropicais no oeste do Atlântico
tem sido descrita por BOLTOVSKOY (1981; 1999), sendo que as espécies mais
abundantes encontradas no presente trabalho estão associadas com as águas da
Corrente Tropical do Brasil (BJONBERG, 1981). Entre os taxa encontrados, a
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maioria é característica de ambientes estuarinos e costeiros. Entre as espécies
mais abundantes estão as típicas de ambientes estuarinos (BOLTOVSKOY, 1981;
1999) como Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, Oithona hebes e Parvocalanus
crassirostris. A presença de espécies estuarinas na região indica a influencia dos
rios Riacho e Saí na região costeira. Espécies de áreas costeiras são abundantes
como, Euterpina acutifrons, Paracalanus parvus, Paracalanus quasimodo e
Temora turbinata. Outras espécies de Copepoda encontradas são típicas de
sistemas oceânicos, como é o caso de Farranula gracilis, Subeucalanus
subtenuis, Centropages gracilis e Corycaeus giesbrechti. Outros grupos
encontrados como larvas de Decapoda, Appendicularia (Oikopleura dioica) e
Chaetognatha (Sagitta friderici) também são típicos de ambientes costeiros.
As espécies encontradas como dominantes no presente estudo são as mesmas
observadas nos estudos do monitoramento do efluente da Arcel (CEPEMAR
2005; 2006a) e no EIA do Projeto de Expansão da PORTOCEL (CEPEMAR,
2006b). A composição da comunidade zooplanctônica apresenta-se semelhante a
outros estudos realizados em regiões costeiras do Brasil, com a dominância de
Copepoda, seguido de larvas meroplanctônicas (ABEN-ATHAR & BONECKER,
1996; MONTÚ, 1987; LOPES et al. 1998 e 1999; DIAS et al., 1999; SHUTZE &
RAMOS, 1999; BASSANI et al., 1999; NOGUEIRA et al., 1999; COELHOBOTELHO et al., 1999; DIAS, 1994; STERZA, 2002; 2006; BONECKER et al.,
1991a; PARANAGUÁ & NASCIMENTO-VIEIRA, 1984; NEUMMAN-LEITÃO et al.,
1999; SILVA et al., 2004; CEPEMAR, 2002; CEPEMAR, 2003).
A presença de indivíduos com alterações morfológicas nas formas de prolápsos
intestinais e extrusões protoplasmáticas já havia sido registrada na Baía de
Vitória, segundo STERZA (2002). Muitas dessas alterações morfológicas que
ocorrem nos organismos zooplanctônicos já foram atribuídas a atividades
antrópicas, mas os dados presentes não permitem que sejam feitas inferências
sobre quais seriam as possíveis causas dessas alterações na região.
Pode-se concluir que o zooplâncton da região marítima adjacente à Barra do
Riacho e Barra do Saí é composto por espécies estuarinas, costeiras e oceânicas,
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sendo que as mais representativas são características de ambientes estuarinos e
costeiros. Dentre essas espécies estão Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa,
Paracalanus parvus, Paracalanus quasimodo, Parvocalanus crassirostris, Temora
turbinata, Clausocalanus furcatus e Oithona hebes. As espécies encontradas não
são endêmicas da área de estudo em questão, sendo freqüentes na maioria dos
ambientes costeiros ao longo do litoral das regiões sudeste e nordeste do Brasil
como citado acima.
Não foram registradas espécies raras, endêmicas dessa região ou que estejam
em processo de extinção. Quanto às espécies exóticas, foi encontrada a espécie
Isognomon bicolor nos pontos de coleta próximo à costa. A ocorrência de larvas
do bivalve invasor Isognomon bicolor esta relacionada à invasão desta espécie
nos costões do litoral brasileiro. O bivalve Isognomon bicolor, espécie introduzida
do Caribe, invadiu a região entremarés do litoral brasileiro há cerca de 10 anos
atrás. Esta espécie fixa-se a substratos firmes, incluindo vegetação de
manguezais, já tendo sido registrado sua ocorrência (forma adulta) nos estados
do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa
Catarina (MARTINS, 2000) e recentemente no litoral do Espírito Santo
(FERREIRA et al., 2006) e na área de estudo (CEPEMAR, 2005).
Apresenta-se na Tabela 5-123 o inventário taxonômico dos organismos
zooplanctônicos presentes na área de estudo, obtido através de dados primários
e secundários.
Tabela 5-123: Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos presentes na área
de estudo. Fonte: (BONECKER et al., 1991a; CEPEMAR, 2005; 2006a; 2006b, Este
estudo).
Filo Rhizopoda
Classe Granuloreticulosea
Ordem Foraminiferida
Filo Cnidaria
Classe Hydroidomedusae
Classe Siphonophora (sifonóforos)
Filo Ctenophora
Filo Annelida
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Classe Polychaeta
Filo Mollusca
Classe Gastropoda
Ordem Thecosomata (Pteropoda)
Ordem Mesogastropoda
Creceis acicula Rang, 1828
Superfamília Heteropoda
Classe Bivalvia
Isognomon bicolor (C. B. Adams, 1845)
Filo Phoronida (lofoforados)
Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Classe Branchiopoda (Cladocera)
Ordem Ctenopoda
Família Sididae
Penilia avirostris Dana, 1852
Ordem Onycopoda
Família Podonidae
Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859)
Pseudoevadne tergestina (Claus, 1877)
Classe Copepoda
Ordem Calanoida
Família Acartiidae
Acartia lilljeborgi Giesbrecht, 1892
Acartia tonsa Dana, 1948
Família Calanidae
Calanoides carinatus (Kröyer, 1849)
Nannocalanus minor (Claus, 1863)
Undinula vulgaris A. Scott, 1909
Família Centropagidae
Centropages furcatus Dana, 1849
Centropages gracilis Dana, 1849
Centropages velificatus (Oliveira, 1947)
Família Clausocalanidae
Clausocalanus furcatus (Brady, 1883)
Família Eucalanidae
Subeucalanus pileatus (Giesbrecht, 1888)
Subeucalanus subtenuis (Giesbrecht, 1888)
Família Paracalanidae
Acrocalanus longicornis Giesbrecht, 1888
Paracalanus aculeatus Giesbrecht, 1888
Paracalanus nanus Sars, 1907
Paracalanus parvus (Claus, 1863)
Paracalanus quasimodo Bowman, 1971
Parvocalanus crassirostris (Dahl, 1894)
Família Pontellidae
Calanopia americana Dahl, 1894
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Família Pseudodiaptomidae
Pseudodiaptomus acutus (Dahl, 1894)
Família Temoridae
Temora stylifera (Dana, 1849)
Temora turbinata (Dana, 1849)
Ordem Cyclopoida
Família Oithonidae
Oithona hebes Giesbrecht, 1891
Oithona nana Giesbrecht, 1892
Oithona oculata Farran, 1913
Oithona oswaldocruzi Oliveira, 1945
Oithona plumifera Baird, 1843
Oithona similis Claus, 1863
Família Clausididae
Hemicyclops thalassius Vervoort & Ramirez, 1966
Família Sapphirinidae
Sapphirina sp Thompson, 1824
Ordem Poecilostomatoida
Família Corycaeidae
Corycaeus amazonicus Dahl, 1894
Corycaeus giesbrechti Dahl, 1894
Corycaeus speciosus Dana, 1849
Farranula gracilis (Dana, 1853)
Família Oncaeidae
Oncaea venusta Philippi, 1843
Ordem Harpacticoida
Família Euterpinidae
Euterpina acutifrons (Dana, 1847)
Família Ectinosomatidae
Microsetella norvergica Boeck, 1864
Classe Cirripedia
Classe Ostracoda
Classe Malacostraca
Ordem Amphipoda
Ordem Mysidacea
Ordem Euphausiacea
Ordem Stomatopoda
Ordem Decapoda
Subordem Dendrobranchiata
Infraordem Penaeidae
Família Luciferidae
Lucifer faxoni Borradaile, 1915
Família Penaeidae
Infraordem Thalassinidea
Família Upogebiidae
Infraordem Anomura
Família Diogenidae
Família Paguridae
Família Porcellanidae
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Infraordem Caridae
Família Alpheidae
Infraordem Brachyura (caranguejos)
Família Sergestidae
Família Menippidae
Menippe nodifrons Stimpson, 1859
Filo Chaetognatha (quetognatos)
Classe Sagittoidea
Ordem Aphragmophora
Família Krohnittidae
Krohnitta pacifica (Aida, 1897)
Família Sagittidae
Sagitta decipiens Fowler, 1905
Sagitta enflata Grassi, 1881
Sagitta friderici Ritter – Zahony, 1911
Sagitta enflata Grassi, 1881
Sagitta hispida Conant, 1895
Sagitta tenuis Conant, 1896
Filo Echinodermata
Filo Bryozoa
Filo Chordata
Subfilo Urochordata
Classe Appendicularia (apendiculários)
Família Oikopleuridae
Oikopleura albicans (Leuckart, 1853)
Oikopleura dioica Fol, 1872
Oikopleura fusiformis Fol, 1872
Oikopleura longicauda (Vogt, 1854)
Oikopleura rufescens Fol, 1872
Família Fritillariidae
Fritillaria borealis (Lohmann, 1896)
Fitillaria formica Fol, 1872
Fritillaria sargassi Lohmann, 1896
Classe Ascidiacea
Classe Thaliacea
Família Doliolidae
Doliolun nationalis Quay & Gaimard, 1827
Subfilo Vertebrata
Classe Osteichthyes (ovos e larvas de peixes)
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5.2.2.1.4 Ictioplâncton
5.2.2.1.4.1

Amostragem

Os dados primários foram obtidos em uma campanha de campo realizada no mês
de junho de 2009, ao longo de seis pontos de coleta, utilizando uma rede de
plâncton cilíndrico-cônica do tipo bongô, com malha de 300 µm e 500 micrômetros
e abertura da boca de 60 cm de diâmetro. Foi utilizado também um fluxômetro
mecânico, previamente calibrado para avaliar do volume de água filtrada pela
rede em metros cúbicos. Em cada ponto de coleta foram feitos arrastos subsuperficiais durante 10 minutos a uma velocidade média de dois nós (KRAMER et
al., 1994). As amostras coletadas foram fixadas em formol a 5% em campo e
encaminhadas ao laboratório para posterior análise.

5.2.2.1.4.2

Análise do Ictioplâncton

No laboratório, as amostras foram processadas em 2 etapas, triagem e
identificação. Na triagem foram realizadas a enumeração dos ovos encontrados
nas amostras e a separação do ictioplâncton do resto do material planctônico. O
ictioplâncton foi armazenado em pequenos potes com formalina, a uma
concentração de 5%. Depois de separadas as larvas de peixes do resto do
material planctônico, iniciou-se a segunda etapa do processamento das amostras,
ou seja, a identificação do ictioplâncton. Esta foi realizada, principalmente, a partir
das seguintes Referências: FAHAY (1983), MOSER et al. (1984), LEIS & TRNSKI
(1989), MATARESE et al. (1989), JEYASEELAN (1998) e uma coletânea anônima
de figuras obtidas na literatura pertinente e a edição preliminar de RICHARDS
(2003). Para larvas mais desenvolvidas (juvenis), foram utilizados: FIGUEIREDO
& MENEZES (1978, 1980 e 2000), MENEZES & FIGUEIREDO (1980 e 1985),
BARLETTA & CORRÊA (1992), SMITH (1997) e CARVALHO-FILHO (1999).
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O número de indivíduos coletados foi convertido em densidade para um volume
padrão (100.m3) e os valores encontrados expressos em indivíduos.100m3 com
base no volume de água filtrada pela rede, segundo as fórmulas a seguir:
Volume de Água Filtrada:

V= A*R*C
Onde: V= volume de água filtrada em m3;
A= área da boca da rede em m2 (0,28274 m2);
R= número de rotações do fluxômetro durante o arrasto;
C= fator de aferição após calibração do aparelho em metros por
rotações.
Abundância dos organismos:

N = (ni / V).100
Onde: N = número de ovos ou larvas por 100 m3 em cada amostra
ni = número de ovos ou larvas observados na amostra
V = volume de água filtrado pela rede (m3)
Para o estudo de diversidade da comunidade zooplanctônica foi aplicado o índice
de diversidade de Shannon-Wiener:
H’= -  (ni/N) log (ni/N)
Onde, ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de
importância.
A riqueza de espécies foi calculada através do numero total de espécies
encontras (S).
Já o índice de equitabilidade (J) foi calculado através da fórmula:
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J = H/log(S)
Onde, H é o índice de Shannon-Wiener e S o número total de espécies.

5.2.2.1.4.3

Resultados

Das 32 amostras coletadas na campanha observou-se a ocorrência de doze
famílias, sendo que foram identificados seis espécies e cinco gêneros (Tabela
5-124).
Tabela 5-124: Inventário do ictioplâncton e densidade média de larvas de peixes

(Larvas.100m-3) coletadas com as 2 malhas da rede de bongô nos 6 pontos de
coleta (Junho/2009).
TAXA
ACHIRIDAE
Trinectes sp
BLENNIIDAE
Scartella aff. cristata
Carangidae
Chloroscombrus chrysurus
CLUPEIDAE
Nid
ENGRAULIDAE
Nid
EPHIPIDAE
Chaetodipterus faber
GERREIDAE
Eucinostomus sp
GOBIIDAE
Microgobius meeki
LABRISOMIDAE
Labrisomus sp
SCIAENIDAE
Stellifer rastrifer
Stellifer sp
SYNGNATIDAE
Hippocampus reidi
TETRAODONTIDAE
Sphoeroides sp
TOTAL
Obs: Nid: não identificados.

PONTOS DE COLETA
P3
P4
P5

P1

P2

2,0

0,0

1,4

0,7

0,0

2,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

2,1

0,7

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

1,6

3,3

1,3

4,3

1,4

0,0

0,8

0,0

0,0

3,4

2,1

0,7

0,0

0,7

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

2,6

2,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,7

1,3

0,0

0,7

0,0

4,7

0,0

0,0
0,0

0,9
1,7

0,0
0,0

1,5
0,7

1,6
0,0

0,0
0,0

0,7

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0
7,8

0,0
13,6

1,4
11,1

0,0
4,5

0,0
9,3

0,0
9,1
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Entre as amostras analisadas, foi contado um total de 43,1 Ovos.100m-3. A maior
densidade de ovos de peixes foi encontrada no ponto P2, com 14,5 Ovos.100m-3
e densidade relativa de 35,1% do total de ovos coletados. Os menores valores
ocorreram no ponto P3, com um total de 4,2 Ovos.100m-3 e densidade relativa de
10,2% dos ovos coletados (Figura 5-513 e Tabela 5-125).

16,0
14,0

Ovos.100m‐3

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Figura 5-513: Densidade média de ovos de peixes (Ovos.100m-3) coletados com as
2 malhas da rede de bongô nos 6 pontos de coleta para a caracterização do
ictioplâncton (Junho/2009).

Tabela 5-125: Densidade média e relativa (%) para os ovos (Ovos.100m3) e larvas
(Larvas.100m-3) de peixes coletados nas duas malhas da rede Bongô nos 6 pontos de
coleta para a caracterização do ictioplâncton (Junho/2009).
Ponto

Ovos
(Ovos.100m-3)

%
OVOS

Larvas
(Larvas.100m-3)

%
LARVAS

P1
P2
P3
P4
P5
P6
Total

4,6
14,5
4,2
6,0
6,2
5,8
41,3

11,1
35,1
10,2
14,5
15,0
14,0
100,0

7,8
13,6
11,1
4,5
9,3
9,1
55,4

14,1
24,5
20,1
8,1
16,8
16,4
100,0
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A maior abundância larval também foi encontrada no ponto P2, com 13,6
Larvas.100m-3 (Figura 5-514 e Tabela 5-124). No ponto P2, os principais
responsáveis por esta maior densidade foram as larvas de Engraulidae, com 4,3
Larvas.100m-3 e Chaetodipterus faber, com 3,4 Larvas.100m-3 (Figura 5-515).
Destaque também para Trinectes sp, com 2,0 Larvas.100m-3 nos pontos P1 e P6;
Clupeidae, com 3,3 Larvas.100m-3 no ponto P6; Labrissomus sp, com 4,7
Larvas.100m-3 no ponto P5 e Microgobius meeki, com 2,0 Larvas.100m-3 no ponto
P1. As outras estações foram menos representativas para larvas de peixes.

16,0
14,0

Larvas.100m‐3

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Figura 5-514: Densidade média de larvas de peixes (Larvas.100m-3) coletadas com as 2
malhas da rede de bongô nos 6 pontos de coleta para a caracterização do ictioplâncton
(Junho/2009).

Os valores de diversidade de larvas variaram de 1,36 bits.ind-1 no ponto P5 a 1,87
bits.ind-1 no ponto P3. No ponto P3 ocorreram 7 taxa e o índice de equitabilidade
apresentou valor de 0,96 (Figura 5-516 e Tabela 5-126).
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Larvas.100m‐3

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Trinectes sp

Clupeidae

Engraulidae

Chaetodipterus faber

Microgobius meeki

Labrisomus sp

Figura 5-515: Densidade Média (Larvas.100m-3) das larvas de peixes
dominantes coletados com as 2 malhas da rede de bongô nos 6 pontos de
coleta da caracterização do ictioplâncton (Junho/2009).

2,00
1,80
1,60

bits.ind‐1

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Média

Figura 5-516: Diversidade (H') das larvas de peixes coletadas pelas 2 malhas da
rede de bongô nos 6 pontos de coleta para a caracterização do ictioplâncton
(Junho/2009).
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Tabela 5-126: Diversidade (H'), Riqueza e Equitabilidade (J') das larvas de peixes
coletados nas 2 malhas da rede Bongô nos 6 pontos de coleta para a caracterização do
ictioplâncton (Junho/2009).
PONTOS DE COLETA
P1
P2
P3
P4
P5
P6

5.2.2.1.4.4

DIVERSIDADE (H')
bits.ind-1
1,55
1,74
1,87
1,55
1,36
1,44

RIQUEZA
5
7
7
5
5
5

EQUITABILIDADE
(J’)
0,96
0,89
0,96
0,96
0,85
0,90

Discussão e considerações finais

A seguir apresenta-se uma discussão dos dados primários encontrados e um
diagnóstico do ictioplâncton utilizando dados secundários da região de estudo.
Os estudos na região adjacente à Barra do Riacho e Saí, envolvendo a
comunidade ictioplanctônica, começaram a partir do ano de 1990, com o
monitoramento do efluente da fábrica da empresa Aracruz Celulose e se
estendem até o presente momento, completando 20 anos de monitoramento
(CEPEMAR, 2005; 2006a). Os taxa encontrados na região são característicos de
ambientes costeiros e comuns no litoral brasileiro, tanto em regiões costeiras
como em baías e estuários (BONECKER et al., 1991b; BONECKER, 1997;
CASTRO & BONECKER, 1996; ALMEIDA et al., 2000; JOYEUX et al., 2004;
CASTRO et al., 2005), que comumente usam os estuários e zonas de praia como
área de alimentação de larvas e juvenis (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980,
2000; MENEZES & FIGUEIREDO, 1980, 1985). Esses ambientes apresentam
características semelhantes e funcionam como “berçários” para as larvas de
peixes, pois fornecem alimento em abundância e proteção. Pode-se observar que
no presente estudo as maiores densidades de larvas e ovos de peixe ocorreram
próximos à praia (zona de arrebentação), a qual propicia estas características aos
peixes.
No presente estudo as densidades de ovos e larvas de peixes tenham sido
baixas, padrão semelhante a outros estudos na costa sudeste do Brasil
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(NOGUEIRA et al., 1999) e costa nordeste (EKAU et al., 1999). Porém na região
geralmente são encontrados altos índices de densidade, o que sugere que essa
área possa ser potencial para a desova de peixes. Em estudos de monitoramento
marinho realizados na área foi observada uma maior abundância larval e de ovos
na primavera e verão (CEPEMAR 2005, 2006a). Vale destacar que coleta de
dados primarios neste estudo foi realizada no inverno.
Analisando os dados primários e secundários, observa-se um predomínio de
famílias de larvas pelágicas, em que as larvas mais abundantes na área são da
família Achiridae, Engraulidae, Blennidae (Scartella aff. Cristata), Sciaenidae
(Stellifer sp) Labrisomidae (Labrisomus sp) e Clupeidae. No EIA do Projeto de
Expansão da PORTOCEL (CEPEMAR, 2006b) foram identificados apenas 1
espécie e 1 gênero e 3 famílias, sendo as larvas de Labrissomus sp a mais
abundante. No presente estudo houve um aumento da riqueza de taxa, sendo as
famílias Achiridae, Clupeidae, Ephipidae, Engraulidae e Labrisomidae as mais
abundantes.
Os peixes pelágicos costumam ser mais abundantes na região que os de hábitos
demersais. Isto se deve à dominância de larvas de Clupeidae e Engraulidae
(BIODINÂMICA, 2007; CEPEMAR 2005; 2006a). Estas famílias são consideradas
r-estrategistas, isto é, apresentam um ciclo de vida curto e alta capacidade
reprodutiva, permitindo uma rápida expansão populacional (KATSURAGAWA et
al., 1993).
Dentre as larvas de peixes encontradas na região, as famílias Blenniidae e
Labrisomidae possuem uma distribuição tipicamente nerítica (BASSANI et al.,
1999). Os peixes dessas famílias, como o Scartella aff. cristata (maria da toca) e o
Labrisomus sp são típicos de ambientes recifais. As demais famílias, como
Clupeidae (sardinhas) ocorrem também em baías e estuários. Segundo YÁÑEZARANCIBIA (1986), muitas espécies marinhas e estuarinas como exemplo, a
família Clupeidae procuram as águas costeiras para realizarem sua reprodução.
De

acordo

com

MATSUURA

(1977),

a

família

Clupeidae
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preferencialmente do início de primavera até final de verão, atingindo sua maior
densidade nos meses de dezembro e janeiro.
Os Engraulidae são conhecidos como manjubas e sardinhas boca-torta e
possuem hábito de vida epipelágico. A desova e o ciclo de vida desses
organismos dependem da intensidade de penetração de águas subtropicais acima
do fundo na plataforma continental e a formação de áreas de retenção ou
estabilidade na coluna d’água (FREITAS & MUELBERT, 2004). Apresentam
ampla distribuição geográfica, sendo encontradas predominantemente em águas
tropicais e subtropicais das Américas em regiões costeiras semi-abertas, como
baías as quais funcionam como berçários (SILVA et al., 2003).
Os peixes da família Myctophidae constituem do ponto de vista ecológico, o grupo
mais importante da fauna mesopelágica, tanto em número de espécies quanto em
biomassa. Fazem parte da dieta de uma grande variedade de cetáceos e peixes
oceânicos (CEPEMAR, 2006a; BIODINÂMICA, 2007).
Não foram registradas famílias de larvas de peixes raras ou endêmicas dessa
região. Entretanto a espécie Hippocampus reidi Ginsgurg, 1933 (Cavalo-marinho)
aparece na Lista Estadual da Fauna Ameaçada de extinção (IEMA, 2005)
classificada como “Vulnerável”. Deve-se destacar a relevância das larvas
mesopelágicas, que apesar de não terem valor para consumo, são consideradas
um elo trófico importante no mar e podem representar uma fonte potencial para a
exploração humana.
Apresenta-se na Tabela 8 o inventário taxonômico dos taxa ictioplanctônicos
presentes na área de estudo, obtidos a partir de dados primários e secundários.
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Tabela 5-127: Lista de taxa encontrados na área de estudo Fonte: (CEPEMAR, 2005;
2006a; 2006b).
Filo Chordata
Subfilo Vertebrata (Craniata)
Superclasse Gnasthostomata
Classe Actinopterygii
Subclasse Neopterygii
Divisão Teleostei
Subdivisão Clupeomorpha
Ordem Clupeiformes
Família Clupeidae
Família Engraulidae (Manjuba)
Subdivisão Euteleostei
Ordem Beloniformes
Subordem Belonoidei (= Exocoetidei)
Família Exocoetidae (Peixe Voador)
Ordem Myctophiformes
Família Myctophidae
Ordem Perciformes
Família Carangidae
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)
Oligoplites sp
Família Ephippidae
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)
Família Gerreidae
Eucinostomus sp
Gobiidae
Microgobius meeki Evermann & Marsh, 1899
Família Haemulidae
Família Sparidae (Sargo-de-dente)
Archosargus rhomboidales (Linnaeus, 1758)
Família Sciaenidae (Sargentinhos)
Macrodon ancylodon (Cuvier, 1830)
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) (Corvina)
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) (Cangoá)
Stellifer sp
Família Labrisomidae
Labrisomus sp
Família Blenniidae
Scartella aff. Cristata (Linnaeus, 1758)
Scartella sp
Família Pomatomidae
Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) - Enchova
Família Stromateidae
Peprilus paru (Linnaeus, 1766) - Gordinho
Ordem Pleuronectiformes (Heterosomata)
Família Paralichthyidae
Paralichthys sp (Ranzani, 1842)
Família Achiridae
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)
Trinectes sp
Família Cynoglossidae
Symphurus sp
Ordem Syngnathiformes
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Filo Chordata
Família Syngnathidae
Hippocampus reidi Ginsburg, 1933
Ordem Tetraodontiformes (Plectognathi)
Família Monacanthidae
Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1758) - Peixe-porco
Família Tetraodontidae
Sphoeroides sp (Baiacu)

5.2.2.2 Bentos de substrato não consolidado
A localização das praias arenosas em cidades costeiras pode acarretar intensas
modificações por atividades antrópicas em suas feições e nas comunidades
presentes (ABRAHÃO e AMARAL, 1999; LERCARI e DEFEO, 1999; LERCARI et
al., 2002). Numerosas fontes de atividades humanas, tais como pesca, uso
recreacional, poluição termal e química, afetam direta e indiretamente sistemas
costeiros.

Essas

perturbações

humano-induzidas

afetam

a

abundância,

composição, estrutura, crescimento, fecundidade, reprodução e mortalidade da
fauna costeira (HEALTH, 1987; DEFEO e DE ALAVA, 1995; DEFEO, 1998;
LERCARI e DEFEO, 1999; BARROS, 2001).
Estas modificações na comunidade de praias arenosas podem ser observadas
através de estudos relacionados com a substituição, surgimento e dominância de
espécies, ou seja, com a variação espaço-temporal dos organismos constituintes
(PEARSON e ROSENBERG, 1978; CONNER, 1980; CORBISIER, 1991; HALL e
FRID, 1998; ELIAS; BREMEC e VALLARINO, 2001; GHESKIERE et al., 2005).
Uma das comunidades que sofrem diretamente ou indiretamente os efeitos destas
atividades são os bentos, que são compostos por aqueles organismos que vivem
associados ao fundo, podendo estar fixos aos substratos duros (ex.: algas,
esponjas, hidrozoários, corais, briozoários, moluscos, equinodermos), enterrados
nos sedimentos (ex.: moluscos, anelídeos poliquetos), locomovendo-se sobre o
fundo dos oceanos (ex.: moluscos, crustáceos, equinodermos) ou mesmo em
associações biológicas entre uns e outros (animais sobre algas, animais sobre
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animais). Desta maneira, o tipo de substrato afeta diretamente a distribuição dos
organismos que compõem a comunidade bentônica (NYBAKKEN, 1995).
As comunidades bentônicas são componentes importantes, seja pela presença
das próprias espécies como agentes estruturadores do ambiente e/ou
modificadoras da qualidade da matéria orgânica presente no ambiente, ou pela
sua participação efetiva na cadeia trófica (PEARSON, 1982; ALLER e YINGST,
1985; BILYARD, 1987; GASTON et al., 1998; SMALLWOOD et al., 1999;
PALOMO e IRIBARNE, 2000).
Segundo SOARES-GOMES e PEREIRA (2002), de acordo com o habitat
preferencial, o bentos é classificado em endofauna e epifauna. A endofauna
incluem todos aqueles organismos bentônicos que escavam substrato ou se
encontram enterrados no sedimento ou rochas. São mais abundantes em
substratos

não

consolidados.

A

endofauna

de

substrato

duro

perfura

quimicamente ou mecanicamente rochas e madeiras. A endofauna de
sedimentos, além de escavar o substrato, constroem túneis, tubos, galerias e
outros tipos de abrigos, a exemplo de muitos poliquetas tubícolas. A epifauna, por
sua vez, é composta de espécies que vivem ou se locomovem sobre o substrato.
Podem ser sésseis, terem hábito sedentário ou vágil. São mais presentes em
substratos consolidados, incluindo várias espécies de crustáceos, equinodermos,
e muitos moluscos (MCCONNAUGHEY, 1989, apud RAMOS, 2002 e SOARESGOMES e PEREIRA, 2002).
Ainda

classificados

pelo

hábitat

preferencial,

temos

os

organismos

mesobentônicos que são aqueles que vivem em espaços reduzidos do sedimento,
tal como os espaços intersticiais dos grãos sedimentares (pequenas fissuras nas
rochas, no caso de sedimento consolidado). O zoobentos, contudo, é um conjunto
diverso e extremamente rico de animais pertencentes aos mais diferentes grupos
zoológicos. Estes grupos podem ser estabelecidos, ecologicamente, de acordo
com o tamanho dos indivíduos. Esta é uma classificação pragmática baseada no
tamanho da malha de peneiras usadas para separá-los do sedimento, onde
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animais retidos por uma peneira de malha de 0,5 mm compreendem o
macrobentos (SOARES-GOMES e PEREIRA, 2002).
A fauna bentônica é utilizada em uma variedade de programas de monitoramento
de ecossistema aquáticos submetidos a impactos antropogênicos (CARVALHO et
al, 2001), podendo ser considerada como um importante indicador da qualidade
da água e dos níveis de perturbação ecológica. O monitoramento ambiental
através do estudo das comunidades bentônicas apresenta três aspectos positivos:
1) os organismos bentônicos são relativamente sedentários e têm uma certa
longevidade; 2) ocupam uma importante posição trófica intermediária, são
produtores secundários; 3) respondem diferentemente às variações das
condições ambientais (PEARSON e ROSENBERG, 1978).
Outra característica dos invertebrados quanto a sua importância nos estudos de
impacto ambiental se da pelo fato de constituírem 95% das espécies animais,
sendo desta maneira componentes majoritários de todos os ecossistemas por
apresentarem abundância populacional (FOSSI et al., 1998). A utilização da
macrofauna bentônica para o biomonitoramento vem ganhando adeptos devido à
precisão que este tipo de estudo proporciona. Para isto fazem-se necessários
decorrentes estudos sobre a biologia, ecologia trófica e fisiologia dos diferentes
componentes dessa comunidade marinha (GASTON et al., 1998).

5.2.2.2.1 Metodologia
A malha amostral para o estudo da estrutura das comunidades biológicas no
sedimento inconsolidado, na área de influência do empreendimento, foi
constituída por 03 pontos.
Para o monitoramento da comunidade bentônica de substrato não consolidado foi
utilizado um coletor tipo busca fundo Petersen. Em cada um dos 03 pontos, as
amostras foram obtidas através de três lançamentos do amostrador, compondo a
amostra do zoobentos marinho do substrato inconsolidado por cada ponto. O
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sedimento coletado foi colocado em sacos plásticos, devidamente identificados, e
colocados em caixas apropriadas para transporte e triagem, e levado para o
laboratório. No laboratório, o sedimento foi pré-triado com o uso de peneiras com
malhas de 0,5, 1,0 e 2,0 mm de diâmetro de abertura de malha.
Os organismos encontrados foram triados e anestesiados (no caso dos moluscos,
poliquetos e equinodermos) e/ou colocados no fixador (álcool a 70%), sendo
posteriormente contados e identificados através de lupa PZO-Labimex e
microscópio Studar lab, chegando-se ao nível de gênero ou espécie, sempre que
possível, com o auxílio de chaves de identificação. Foram utilizadas as chaves
taxonômicas de DAY (1967) e AMARAL e NONATO (1996) para os poliquetos;
TOMMASI (1970) para os equinodermos; RIOS (1994) para os moluscos; MELO
(1996) para caranguejos, MOREIRA (1972) para isópodas.
Os valores de diversidade (Shannon-Weaver), Dominância de Simpson,
Equitabilidade de Pielou e riqueza de taxa entre pontos de coleta foram
calculados a partir das rotinas do programa PRIMER 5.0 for Windows.

5.2.2.2.2 Resultados
Estiveram representados nas amostras indivíduos pertencentes aos grupos
Annelida (Polychaeta), Mollusca, Echinodermata, Bryozoa, Hydrozoa e Sipuncula,
tendo sido encontrados um total de 23 indivíduos, distribuídos em 18 espécies,
onde os Pontos 5 e 6 apresentaram a maior abundância, enquanto o ponto com a
menor abundância foi registrada no Ponto 4 (Figura 5-517 e Tabela 5-128).
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25

Número total de indivíduos

20
15
10
5
0
Ponto 4

Ponto 5

Ponto 6

Total

Figura 5-517: Número total de indivíduos encontrados nos pontos de
amostragem na área de influência do empreendimento.

Em relação aos grupos que ocorreram, Mollusca e Polychaeta apresentaram os
maiores números de indivíduos no total (21), equivalente a mais de 91% dos
organismos encontrados, seguidos por Echinodermata e demais grupos, com
valores inferiores a 5,0% dos demais organismos encontrados nesta amostragem
(Tabela 5-128; Figura 5-518 e Figura 5-519). Em relação aos pontos de
monitoramento, também foi observada a dominância de Mollusca ao longo de
todos os pontos de amostragem.

Tabela 5-128: Organismos encontrados nos pontos amostrais,
relacionados a caracterização da comunidade zoobentônica de
substrato inconsolidado da área de influência do empreendimento
(2009).
ESPÉCIES
Bryozoa
Hydrozoa
MOLLUSCA
Nassarius sp.
Olivela minuta
Caecum sp.
Corbula caribaea
Nucula semiornata
Muriella glypta
Sub-total

Pontos de Amostragem
4
5
6
X
X
-

1
1
2

1
1
2
1
5

Total

4
1
5
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Pontos de Amostragem
4
5
6

ESPÉCIES
POLYCHAETA
Nephyts sp.
Synelmis sp.
Prionospio sp.
Paraprionospio pinnata
Dispio remanei
Magelona sp.
Exogone sp.
Perinereis sp.
sub-total
ECHINODERMATA
Amphiodia riisei
sub-total
SIPUNCULA
Aspidosiphon sp.
Sub-total
Total
S-total

Pág.
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Total

1
1

1
1
1
1
1
5

2
1
3

1
1
1
1
1
2
1
1
9

-

-

1
1

1
1

3
3

9
10

1
1
10
7

1
1
23
18

Ponto 6
Sipuncula

Total

12

Número de indivíduos

10
8
6
4
2
0
Mollusca

Ponto 4
Polychaeta

Ponto 5
Echinodermata

Figura 5-518: Número total de indivíduos por grupos, encontrados
nos pontos de amostragem na área de influência do
empreendimento.
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4,3%

4,3%

52,2%

39,1%

Mollusca

Polychaeta

Echinodermata

Sipuncula

Figura 5-519: Percentual dos grupos de organismos
encontrados nos pontos de amostragem na área de
influência do empreendimento.

Dentro do grupo Polychaeta, a Familia Spionidae, além de Magelona, organismos
de tamanho corporal reduzido, apresentaram os maiores valores de ocorrência
(Tabela 5-128). Magelona também apresentaria grande número de organismos
em sedimento com partículas finas predominando, e com interferência na
estrutura do local de ocorrência.
Para Mollusca, o padrão também foi observado, com a ocorrência de organismos
de tamanho corpóreo reduzido, comum a bacia do Espírito Santo, porém que
podem indicar ambientes sujeitos a alterações na estrutura e composição de seu
substrato, ou sob estresse ambiental, natural ou antrópico.
Os Pontos 5 e 6, de acordo com os valores médios encontrados para os índices
de equitabilidade, dominância e número de espécies, apresentaram os melhores
valores para o cálculo da diversidade entre os locais, porém ressalta-se que os
valores médios para estes pontos variaram entre 0,7 a 1,1, sendo o maior valor
encontrado, para ambos os pontos, de 1,4, corroborando os dados apresentados
quanto a ocorrência dos grupos e organismos, evidenciando e caracterizando
assim, a estrutura da comunidade local, também verificada pelos baixos valores
dos índices apresentados da comunidades nestes locais de amostragem (Tabela
5-129; Figura 5-518 e Figura 5-519).
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O Ponto 4 apresentou os menores valores médios para equitabilidade,
dominância e riqueza encontrados, o que acabou por caracterizar estes locais
com os valores mais baixos de diversidade (Tabela 5-129; Figura 5-520), o que
está relacionado ao fato destes locais terem apresentado os menores valores de
indivíduos, espécies, além do maior valor médio para a dominância (Tabela
5-129; e Figura 5-520 e Figura 5-521).
Em relação ao valor do número total de taxa, os maiores foram encontrados nos
Pontos 5 e 6, enquanto no Ponto 4, como informado anteriormente, apresentaram
os menores valores entre pontos amostrais (Tabela 5-129 e Figura 5-521).
Tabela 5-129: Valores médios de riqueza de espécies e médios
dos índices de Diversidade, Equitabilidade e Dominância da
comunidade zoobentônica de substrato inconsolidado encontrados
nos pontos de amostragem na área de influência do
empreendimento.
Índices Ecológicos

Riqueza (S)

Número de indivíduos

Dominância de Simpson

Equitabilidade (J')

H'(loge)

Densidade (ind/m2)

Média
DP
Min
Max
Média
DP
Min
Max
Média
DP
Min
Max
Média
DP
Min
Max
Média
DP
Min
Max
Média
DP
Min
Max

4
1,0
1,0
0,0
2,0
1,0
1,0
0,0
2,0
0,7
0,6
0,0
1,0
0,3
0,6
0,0
1,0
0,2
0,4
0,0
0,7
16,1
16,1
0,0
32,3

Pontos
5
3,0
1,0
2,0
4,0
3,0
1,0
2,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,1
0,3
0,7
1,4
48,4
16,1
32,3
64,5
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6
2,3
2,1
0,0
4,0
3,3
3,1
0,0
6,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,6
0,5
0,0
1,0
0,8
0,7
0,0
1,4
53,8
49,3
0,0
96,8
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4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Ponto 4
Riqueza (S)

Ponto 5

Número de Indivíduos

Dominância

Ponto 6
Equitabilidade (J')

Diversidade (H')

Figura 5-520: Valores médios dos índices de Diversidade (H’), Equitabilidade (J),
Dominância e Número de indivíduos, encontrados nos pontos de amostragem na área de
influência do empreendimento.

Total

18

Ponto 6

7

Ponto 5

10

Ponto 4

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Número de Espécies (S)

Figura 5-521: Número total e médio de taxa encontrados nos pontos de
amostragem na área de influência do empreendimento.
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5.2.2.2.3 Discussão
Destaca-se que Polychaeta e Mollusca apresentaram os maiores números de
espécies dentre os grandes grupos encontrados (Tabela 1). AMARAL et al.,
(1998) caracterizaram que a macroendofauna das praias paulistas também era
dominada significativamente, em termos qualitativos e quantitativos pelo grupo
Polychaeta. Os moluscos constituem um dos maiores filos invertebrados em
número de espécies, dentre os quais as classes de Gastropoda e Bivalvia são
bem representadas no bentos marinho (DIAZ e PUYANA, 1994).
Segundo GIANGRANDE et al., (1994), a alta diversidade dos poliquetos está
provavelmente relacionada às diferentes estratégias de alimentação e hábitos de
vida que este grupo pode apresentar. O padrão de ocorrência de indivíduos
observados nesta campanha, também foi observado ao longo da Bacia do
Espírito Santo, em trabalhos anteriormente realizados (CEPEMAR 2003), porém
com a pequena diferença em relação ao grupo dominante, uma vez que na
referida Bacia o grupo dos poliquetos foi o que obteve o maior percentual de
organismos encontrados.
GUSSO et al., (2001), caracterizando a comunidade macrobentônica de
sedimento inconsolidado em uma praia na Itália, também encontrou Polychaeta
seguido por Crustacea e Mollusca, como o grupo mais abundante em número de
indivíduos e de riqueza. Os mesmos autores encontraram que um dos fatores que
mais interferiu na comunidade foi a granulometria do ambiente.
Ressalta-se que na amostragem atual não foram encontrados organismos do
grupo Crustacea, diferindo dos resultados até então observados para a área de
influência do empreendimento, em campanhas realizados durante o inverno e
verão/2006 e inverno/2005, porém os baixos valores de organismos para os
grupos também foi observado para o inverno/2006, que foi caracterizado pela
passagem e ocorrência de um ciclone extra-tropical pela costa do ES (CEPEMAR,
2006). No estudo da CEPEMAR (2006), em oito estações com o amostrador do
tipo Petersen e com a Draga de Gibbs, coletou-se um total de 129 organismos,
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distribuídos em 27 taxa, sendo que os moluscos predominaram com 48% das
espécies registradas, seguido dos briozoários, com 39% da composição
taxonômica.
Segundo SOARES-GOMES e PEREIRA (2002) a macrofauna é dominada por
anelídeos poliquetos, crustáceos e moluscos. Neste trabalho, Polychaeta,
juntamente

com

Mollusca,

apresentou

a

maior

variedade

de

espécies

encontradas, onde segundo BLAKE e KUDENOV (1978) e BARROS et al.,
(2001), os poliquetos estão entre os grupos com maior abundância e diversidade
dentro dos ambientes aquáticos marinhos ou com grande influência da salinidade.
DENADAI et al., (2000) também encontraram como grupo dominante os
poliquetos, seguido por Mollusca e Crustacea, semelhante ao observado nesta
caracterização da área de estudo. NETTO e GALLUCCI (2003) também
encontraram os poliquetos como o grupo dominante em uma área de manguezal
da Ilha de Santa Catarina.
Polychaeta, Crustacea, Mollusca de uma forma geral, são os grupos dominantes
em sedimento de áreas de baias, estuários e praias, sendo que os mesmos
podem sofrer alterações em relação a qual destes possa estar ocorrendo como o
grupo dominante, onde estas variações estariam relacionadas com as
características físicas, químicas e biológicas apresentadas pela coluna d'água e
principalmente pelo sedimento da região objeto de estudo (ROSA-FILHO e
BEMVENUTI, 1998; CORBISIER, 1991; PALACIN et al., 1991; JARAMILLO e
MCLACHLAN, 1993; HALL e FRID, 1998; REIS et al, 2000, BARROS et al., 2001;
RIZZO e AMARAL, 2001).
De acordo com NETTO e LANA (1994), ambientes que estão em constante
estresse, levando a comunidade local a apresentar constantes alterações em sua
estrutura populacional, demonstram uma alta dominância de organismos de
tamanho

reduzido,

que

seriam

caracterizados

como

oportunistas

pela

disponibilidade de nichos dentro do ambiente. Esses organismos com tamanho
reduzido demonstram ainda que a comunidade está em constante reprodução
induzida pelo estresse, este por sua vez, podendo ser natural (passagem de

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1235

frentes frias) ou antrópica (dragagem ou qualquer outra atividade que interfira
diretamente na estabilidade do ambiente).
Destaca-se que mesmo a comunidade sendo caracterizada por apresentar uma
ocorrência de organismos de porte pequeno, não sendo encontrado também a
ocorrência de grupos caracterizados por serem predadores, demonstraria um
certo grau de desequilíbrio na estrutura da comunidade estudada. Os organismos
encontrados, tanto para Mollusca quanto para Polychaeta, caracterizam-se por
serem mais encontrados em locais com características de local com alteração
ambiental ou por apresentarem uma grande variedade de formas alimentares, o
que facilitaria a sua presença em tais ambientes. GUERRA-GARCÍA et al., (2003),
por exemplo, encontraram indivíduos do grupo dos Polychaeta como dominantes
no sedimento contaminados do interior do porto de Ceuta (Espanha), além de
também encontrarem como nesta campanha Polychaeta e Crustacea como os
grupos dominantes na região.
Vale ressaltar que a ocorrência de echinodermatas encontrada em apenas um
dos pontos da região. Segundo MONTEIRO (1987) poderia indicar um certo grau
de estabilidade ambiental do meio quando os organismos são encontrados com
valores consideráveis dentro da comunidade. Ainda, sobre os echinordematas,
segundo MIGOTTO e TIAGO (1999), a diversidade de Echinodermata no Brasil é
proporcionalmente restrita, quando comparada à fauna mundial, refletindo o
conhecimento incipiente da fauna brasileira. Segundo MONTEIRO (1987), um dos
fatores que mais interferem ou controlam a existência dos bancos de Ophiuroidea
é a pressão de predadores. SUMIDA (1994) sugere que tais agrupamentos
ocorram em regiões mais profundas, onde há maior dominância de algumas
espécies.
POSEY et al. (1996) afirmam que distúrbios do sedimento decorrentes de
tempestades e ação de ondas podem ter grande influência na composição de
espécies das comunidades bênticas. Mudanças na composição da comunidade
resultam tanto de efeitos diretos sobre a sobrevivência das espécies quanto de
efeitos indiretos, tais como mudanças nas características sedimentares e
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modificações das atividades de bioturbação. Entretanto, os efeitos sobre o bentos
podem variar em função da duração de eventos relativos ao recrutamento e da
história de vida dos organismos. GALLUCCI e NETO (2004), por exemplo,
encontraram diferenças na estrutura da comunidade provenientes da passagem
de frentes frias.
Em relação ao índice de Shannon, vale ressaltar que tanto a riqueza quanto a
abundância têm pesos importantes. A equitabilidade por sua vez, fornece a
variação da abundância dentro da distribuição analisada, e seu valor varia de 0 a
1,0. Quanto melhor for a distribuição dentro da comunidade, mais próximo de 1,0
será o resultado, indicando uma situação de abundância bastante semelhante
para todas as espécies (MAGURRAM, 1988).
Os valores de riqueza encontrados na maioria dos pontos amostrais para esta
campanha foram inferiores aos encontrados por outros autores citados no
trabalho de DENADAI, et al., (2001). Segundo SOARES-GOMES e PEREIRA
(2002), em relação aos padrões de densidade, biomassa, riqueza e diversidade,
embora possam haver diferenças entre locais, o padrão mais recorrente é de
densidades maiores em áreas mais rasas da plataforma, mas com riqueza e
diversidade geralmente mais baixa. Na área amostral em questão, este padrão
não foi observado, uma vez que a comunidade apresentou valores baixos para
todos os seus descritores.
CAPITOLI e BEMVENUTI (2004), SOARES-GOMES e PIRES-VANIN (2003)
encontraram diferenças entre as comunidades relacionadas com o gradiente de
profundidade, assim como para a granulometria (PAGLIOSA, 2006; SOARESGOMES e FERNANDES, 2005).
Os ambientes de sedimentos não consolidados estão sujeitos a defaunação total
ou parcial de seus sedimentos, a qual pode ocorrer como resultado de distúrbios
naturais e antropogênicos, como por exemplo, dragagem, lavagem de
embarcações (que acabam lançando produtos no ambiente) ou poluição (HALL e
FRID, 1998; AMARAL et al., 1998), não só pelas características intrínsecas do
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ambiente, o que poderia explicar de certa forma a alteração sofrida pela
comunidade nos locais de estudo.
A granulometria do substrato é um dos fatores mais influentes na composição e
estrutura das comunidades dos macrobentos (PEARSON e ROSENBERG, 1978;
GRAY, 1981; ESTACIO et al., 1997; MUCHA et al., 2003) e, junto com a
salinidade e a profundidade, é o principal fator determinante das comunidades
estuarinas e marinhas de uma forma geral (RAKOCINSKI et al., 1997; PEETERS
et al, 2000).
Os Polychaeta da Família Spionidae estão entre os mais comuns e, geralmente,
são representados por um grande número de indivíduos em quase todos os
ambientes marinhos. O sucesso deste grupo está possivelmente associado à sua
diversidade de estratégia alimentar, sendo capazes tanto de se alimentar de
partículas em suspensão quanto de partículas presentes na superfície do
sedimento (DAUER et al., 1981). Desta forma, os membros desta família podem
tanto ser encontrados em ambientes deposicionais, onde uma maior quantidade
de alimento está associada ao sedimento, como em ambientes de maior energia,
onde as partículas de alimento estão disponíveis principalmente na massa d’água,
o que poderíamos relacionar no presente trabalho, com a ocorrência de indivíduos
desta família em pontos com granulometria fina, a silte e argila (Prionospio), ainda
com ocorrência de matéria orgânica.
Outro fator a ser mencionado seria a ocorrência de Sipuncula em locais com
valores

altos

de

granulometria

grosseira,

onde,

segunda

a

literatura,

predominariam organismos filtradores, uma vez que o alimento estaria na coluna
d’água, o que foi observado nesta coleta, pois foi observada a ocorrência destes
organismos nesses ambientes.
A variabilidade na diversidade de espécies da plataforma ao oceano profundo tem
sido relacionada primariamente à profundidade, provavelmente refletindo
alterações na disponibilidade de alimento e composição sedimentar (VANHOVE
et al., 1995; FLACH et al., 2002). A fauna bêntica geralmente possui padrões de
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distribuição e abundância associadas à heterogeneidade do ambiente sedimentar
em que vivem. Maior diversidade de sedimentos e heterogeneidade intersticial
tende a suportar maior diversidade faunística (ETTER e GRASSLE, 1992).
Entretanto, os efeitos da heterogeneidade do sedimento podem variar de acordo
com o taxa (THISTLE, 1983) e a resolução taxonômica.
A heterogeneidade do fundo marinho é determinada primariamente por
perturbações ambientais, sejam elas naturais ou antrópicas. A resposta dos
organismos a um agente perturbador dependerá da natureza, da freqüência e da
intensidade da perturbação (PICKETT e WHITE, 1985). Desta forma, uma única
ação perturbadora pode levar a respostas mensuráveis pelos organismos,
associações ou comunidades, seguida por uma compensação e um retorno a um
equilíbrio dinâmico.
Sob grandes perturbações antrópicas

as

comunidades

bênticas

sofrem

modificações em sua estrutura biológica e trófica. Quando tais perturbações
promovem mudanças nas características químicas e físicas do sedimento, a
comunidade bêntica é afetada, havendo substituição de uma comunidade por
outra em decorrência de alterações nas propriedades do sedimento, uma vez que
muitas adaptações morfológicas e fisiológicas da fauna estão relacionadas com o
substrato. Quando as perturbações levam ao enriquecimento orgânico ocorrem
mudanças que causam uma redução progressiva na complexidade da estrutura
da comunidade bêntica.
A região costeira localizada na fronteira entre o continente e o oceano é
caracterizada como um ambiente com numerosas interações biológicas,
químicas, físicas, geológicas e meteorológicas, determinando variações em suas
características estruturais, dentre elas granulometria e matéria orgânica. Tais
interações podem ocasionar migrações ou mudanças sazonais nos organismos
presentes nestes ambientes (JARAMILLO e MCLACHLAN, 1993; REIS et al.,
2000;

PEREIRA

e

SOARES-GOMES,

2002;

INCERA

et

al.,

2003;

SCHMIEGELOW, 2004).
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5.2.2.3 Bentos de substrato consolidado
Os ambientes de substrato consolidado são considerados um dos mais
importantes ecossistemas da região entremarés, visto que abrigam um grande
número de espécies de importância ecológica e econômica, propiciando locais de
alimentação, refúgio, crescimento e reprodução de diversas espécies desde
invertebrados até grandes peixes (GIBBONS, 1988, SEPÚLVEDA et al., 2003). A
alta diversidade biológica dos costões rochosos está relacionada diretamente a
sua heterogeneidade espacial, que contribui com a formação de diversos nichos
para a ocupação de diversos organismos, notadamente algas e invertebrados
marinhos (KELAHER, 2002; 2003; SCHREIDER et al., 2003).
Em virtude das comunidades fitobentônicas (algas) apresentarem importância
econômica, as informações existentes para essas comunidades são mais
completas em relação a outros organismos dos costões rochosos (MIOSSI et al.,
2004). O litoral do Espírito Santo compreende uma região de transição com alta
diversidade, apresentando tanto táxons característicos da costa nordeste como da
costa sul do Brasil. Os estudos existentes para o Estado sugerem elevada riqueza
e diversidade da flora marinha, mesmo que a sua composição ainda não seja
totalmente conhecida, especialmente em relação a flora do infralitoral (PEREIRA
e GUIMARÃES, 2002; MIOSSI et al., 2004). Não necessariamente relacionada
com o substrato, ainda existe uma diversificada fauna de invertebrados marinhos
(fital), cujos padrões de abundância e composição de espécies estão associados
às diferentes tipos de algas. Essa comunidade inclui organismos sésseis, como
hidróides, corais e briozoários, e organismos vágeis, como crustáceos, moluscos
e equinodermos (KELAHER et al, 2001; CHEMELLO e MILAZZO, 2002).
È importante ressaltar que na região de estudo ainda ocorrem couraças
lateríticas, que de acordo com PEREIRA e GUIMARÃES (2002), permitem que a
costa do Espírito Santo se apresente como uma região de maior diversidade de
algas do Brasil, os quais representam habitat para diversas espécies de peixes.
Nesse sentido, o presente estudo busca caracterizar a comunidade bentônica (fito
e zoobentos) presente na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy.
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5.2.2.3.1 Metodologia
O levantamento das espécies que ocorrem na área costeira sob influência do
Estaleiro de Barra do Sahy (Jurong do Brasil) foi realizado em três pontos,
localizados ao sul da área ocupada pelo Estaleiro de Barra do Sahy (P1), em
frente à área ocupada pelo cais de atracação (P2) e ao norte da área do
empreendimento (P3) (Figura 5-522).

Figura 5-522: Localização dos pontos de amostragem de bentos de substrato
consolidado (fito e zoobentos) na área de influência direta do Estaleiro de Barra do
Sahy.

Os organismos macrobentônicos (fitobentos e zoobentos - maiores que 1 mm)
foram amostrados quali-quantitativamente na região de entremarés em três
faixas: mesolitoral superior, mesolitoral inferior e infralitoral. Em cada um dos três
pontos amostrais, e zonas do entremarés, foram raspados os organismos de uma
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área de 50 x 50 cm, que acondicionadas em sacos plásticos e reservadas em
gelo, foram levadas para análise em laboratório, posteriormente.
De acordo com SABINO e VILLAÇA (1999), a amostragem de bentos em costões
rochosos apresenta uma série de alternativas metodológicas adequadas às
feições do ambiente que se deseja estudar. Ao analisar o trabalho supracitado,
para o presente estudo foi escolhida a opção do método de amostragem
destrutiva devido às características do ambiente local, formado em toda a sua
extensão por couraças lateríticas. Essa feição morfológica produz uma superfície
extremamente acidentada, com muitos nichos entre as rochas, que dificulta a
amostragem através do método de porcentagem de cobertura com ponto
interseção, levando a uma provável subestimação das espécies encontradas na
região. Através do método escolhido foi possível identificar todas as espécies
presentes, mesmo que estas estivessem em camadas inferiores a área
amostrada, otimizando o registro de espécies no estudo.
No laboratório as algas foram triadas por espécie e pesadas em balança digital
com precisão de 0,01g para os cálculos de biomassa que foram utilizados no
cálculo das frequencias de ocorrência, riqueza e diversidade. A partir da triagem
das algas, a fauna acompanhante foi removida por meio da lavagem das algas e
também foi considerada na amostragem quali-quantitativa (zoobentos). Para esse
grupo foram considerados os organismos individualmente, sendo que para os
organismos coloniais cujos indivíduos não podiam ser separados (esponjas), um
organismo foi computado na frequencia de espécies (CASTRO et al., 1995).
Durante as amostragens de campo também foram registradas as espécies
presentes nesse ambiente com objetivo de agregar informações qualitativas ao
presente estudo. Para tanto, uma lista de espécies comuns da região previamente
anotadas em forma de checklist foi utilizada para facilitar o registro (GANDOLFI,
2000). A identificação foi realizada sempre até a menor categoria taxonômica
possível através de bibliografia especializada, utilizando-se lupas e microscópios
quando necessário.
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5.2.2.3.2 Resultados
5.2.2.3.2.1

Fitobentos de substrato consolidado

Na área de influência do empreendimento foram registradas 62 espécies de
algas, sendo 18 incluídas na classe Chlorophyta (29%), 10 na classe Phaeophyta
(15%) e 34 na classe Rhodophyta (56%) (Figura 5-523 e Tabela 5-130). Em
relação às zonas do entremarés e Pontos de amostragem, foi observado que as
clorofíceas dominaram o mesolitoral em todos os pontos do mesolitoral superior,
sendo que as rodofíceas e feofíceas alternaram a sua dominância nas demais

Frequencia

faixas do litoral (mesolitoral inferior e infralitoral).

100%
80%
60%
40%
20%
0%
P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

MESOLITORAL SUPERIOR MESOLITORAL INFERIOR

Chlorophyta

Phaeophyta

P2
INFRALITORAL

P3
Média
Geral

Rhodophyta

Figura 5-523: Distribuição das frequencias das classes de algas entre as zonas do
entremarés e Pontos de amostragem na área de influência do Estaleiro de Barra do
Sahy.
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Tabela 5-130: Lista de espécies de algas registradas na área de influência do
Estaleiro de Barra do Sahy (Jurong do Brasil).
CHLOROPHYTA
Ulvales
Ulvaceae
Enteromorpha flexuosa
Enteromorpha linza
Ulva lactuca
Ulva fasciata
Cladophorales
Anadyomenaceae
Anadyomene stellata
Cladophoraceae
Cladophora vagabunda
Bryopsidales
Bryopsidaceae
Bryopsis pennata
Siphonocladales
Siphonocladaceae
Cladophoropsis membranácea
Dictyosphaeria versluysii
Valoniaceae
Valonia aegagropila
Valonia macrophysa
Codiaceae
Codium intertextum
Codium isthmocladum
Caulerpaceae
Caulerpa cupressoides
Caulerpa fastigiata
Caulerpa lanuginosa
Caulerpa racemosa
Udoteaceae
Halimeda cuneata
PHAEOPHYTA
Scytosiphonales
Scytosiphonaceae
Colpomenia sinuosa
Sphacelariales
Sphacelariaceae
Sphacelaria furcigera
Dictyotales
Dictyotaceae
Dictyopteris delicatula
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Dictyopteris polypodioides
Dictyota cervicornis
Dictyota mertensii
Dictyota jamaicensis
Lobophora variegata
Padina gymnospora
Zonaria tournefortii
Fucales
Sargassaceae
Sargassum ramifolium
Sargassum vulgare
RHODOPHYTA
Corallinales
Corallinaceae
Corallina officinalis
Amphiroa fragilíssima
Haliptilon subulatum
Gelidiales
Gelidiaceae
Gelidium floridanum
Gelidium pusillum
Pterocladiella bartlettii
Pterocladiella capillacea
Nemaliales
Galaxauraceae
Galaxaura obtusata
Galaxaura subverticillata
Tricleocarpa fragilis
Gigartinales
Gigartinaceae
Chondracanthus acicularis
Chondracanthus teedei
Hypneaceae
Hypnea musciformis
Phyllophoraceae
Gymnogongrus griffithsiae
Halymeniales
Halimeciaceae
Halymenia floridana
Cryptonemia seminervis
Grateloupia filicina
Gracilariales
Gracilariaceae
Gracilaria cervicornis

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1245

Gracilaria domingensis
Rhodymeniales
Rhodymeniaceae
Gelidiopsis planicaulis
Ceramiales
Ceramiaceae
Ceramium brevizonatum
Ceramium dawsonii
Spyridia filamentosa
Centroceras clavulatum
Wrangelia penicillata
Delesseriaceae
Caloglossa leprieurii
Cryptopleura ramosa
Rhodomelaceae
Bostrychia radicans
Bryocladia thyrsigera
Bryothamnion seaforthii
Chondria polyrhiza
Laurencia papillosa
Laurencia obtusa
Laurencia papilosa

Analisando a distribuição das espécies de algas entre as zonas do litoral e pontos
de amostragem, foi possível observar que no mesolitoral superior apenas as
espécies Ulva sp. e Chaetomorpha sp. ocorreram. Nas faixas mais baixas do
litoral diversas espécies ocorreram, sendo o grupo de Coralíneas predominante,
enquanto que no infralitoral quatro espécies dividiram a dominância: as
coralíneas, A. beauvoisii, Sargassum vulgare e H. cuneata (Tabela 5-131 e
Figura 5-524).
Em termos de biomassa, foi possível estimar para a região de estudo uma
produção vegetal de 3,6 kg.m2, sendo que o infralitoral contribui com 79% da
produtividade, enquanto o mesolitoral inferior contribui com 20% e o mesolitoral
superior com apenas 1%. Entre os pontos de amostragem, a produção foi maior
ao norte do Estaleiro (1,6 kg.m2), seguido da porção sul do Estaleiro (1,2 kg.m2) e
defronte ao Estaleiro (0,9 kg.m2) (Tabela 5-131 e Figura 5-525).
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Tabela 5-131: Biomassa em gramas por metro quadrado (g.m2) das espécies de algas
entre as zonas do entremarés e Pontos amostrais na área de influência do Estaleiro de
Barra do Sahy.
Espécies de Algas
Anadiomene stellata
Caulerpa cupressoides
Caulerpa racemosa
Chaetomorpha sp.
Codium intertextum
Halimeda cuneata
Ulva sp.
Dictyosphaeria versluysii
Sargassum vulgare
Padina gymnospora
Centroceras clavulatum
Laurencia papillosa
Grateloupia filicina
Halymenia floridana
Amphiroa beauvoisii
Gelidiopsis planicaulis
Amphiroa fragilissima
Hypnea musciformis
Coralineas
Turf (Coralíneas)
Peso total (g/m2)
Peso total por Faixa do
entremarés (g/m2)
Peso total por Ponto de
Amostragem (g/m2)

MESOLITORAL
SUPERIOR
P1
P2
P3
8
8
8
6
16
6
8

MESOLITORAL
INFERIOR
P1
P2
P3
4
4
25,3
6
4
16
30
116
140
80
4
8
64
48
44
139
165,3 130
437

INFRALITORAL

30

732

2.862,6

P1 – ao sul do
Estaleiro de Barra
do Sahy
1.127,3

P2 – defronte ao
Estaleiro de Barra
do Sahy
900,3

P3 – ao norte do
Estaleiro de Barra do
Sahy
1.597,3

P1
4
100
487
4
100
82
169
946
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4
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4
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275
69,3
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4
41,3
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320
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4
4
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Figura 5-524: Distribuição das espécies de algas entre as zonas do entremarés e Pontos
amostrais na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy.
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BIomassa Média (g.m²)
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INFR MSUP MINF
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ao Estaleiro

INFR

Ponto 3 ‐ ao Norte
do Estaleiro

Figura 5-525: Produtividade de algas em g.m2 entre os Pontos de
amostragem e zonas do entremarés (MSUP – mesolitoral superior, MINF –
mesolitoral inferior e INFR – infralitoral) na área de influência do Estaleiro de
Barra do Sahy.

Os índices ecológicos calculados para as zonas do entremarés e comparados
entre pontos de amostragem, demonstrou que a riqueza absoluta de espécies foi
maior no infralitoral ao norte do Estaleiro, enquanto que na mesma faixa, a
riqueza foi igual para os Pontos 1 e 2, enquanto que para os valores de
diversidade foi observado um decréscimo entre o Ponto 3 e 1. No mesolitoral
inferior, a riqueza e diversidade foram maiores ao norte do Estaleiro, seguido do
P1 e P2. Em relação ao mesolitoral superior, o padrão foi invertido em relação a
riqueza, com maiores valores ao sul do Estaleiro, seguido dos Pontos 2 e 3,
entretanto, para os valores de diversidade o observado foi um aumento entre os
Pontos 1 e 3 (Tabela 5-132 e Figura 5-526).
Tabela 5-132: Riqueza absoluta e diversidade de shanon (valores médios e desvio
padrão – DP) entre as zonas do entremarés (MSUP – mesolitoral superior, MINF –
mesolitoral inferior e INFR – infralitoral) e Pontos amostrais na área de influência do
Estaleiro de Barra do Sahy.
Índices
Ecológicos
(Média e DP)
Riqueza
absoluta
Diversidade
(Shanon)

Ponto 1 - ao Sul
do Estaleiro

Ponto 2 - Defronte
ao Estaleiro

Ponto 3 - ao Norte
do Estaleiro

MSUP

MINF

INFR

MSUP

MINF

INFR

MSUP

MINF

INFR

1,33

2,33

4,33

0,66

2

4,33

0,33

5

7

0,57

0,57

1,15

0,57

0

1,15

0,57

2

1

0,18

0,61

0,91

-

0,41

1,05

-

1,2

1,29

0,32

0,09

0,52

-

0,07

0,09

-

0,14

0,10
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Figura 5-526: Riqueza absoluta e diversidade de Shanon entre os Pontos de
amostragem e zonas do entremarés (MSUP – mesolitoral superior, MINF –
mesolitoral inferior e INFR – infralitoral) na área de influência do Estaleiro de
Barra do Sahy.

5.2.2.3.2.2

Zoobentos de substrato consolidado

Na área de influência do empreendimento foram registradas 70 espécies de
organismos em um total de 684 organismos amostrados, onde predominaram os
Filos Mollusca (39%), com 27 espécies, e Arthropoda (31%), com 22 espécies
(Figura 5-527). Em relação às zonas do entremarés e Pontos de amostragem,
considerando a abundância de organismos, foi observado que os cnidários,
especialmente as espécies Zoanthus sp. e Favia grávida, predominaram de
maneira geral. No mesolitoral superior os cnidários, moluscos e artrópodes
alternaram a dominância entre os pontos, enquanto que no mesolitoral inferior,
assim como no infralitoral, os cnidários dominaram, exceto para o Ponto 1 do
mesolitoral inferior, onde quatro filos se distribuíram de maneira semelhante
(annelida, mollusca, cnidaria e arthropoda) (Figura 5-528 e Tabela 5-133).
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Figura 5-527: Número de espécies e frequencia dos filos animais na
área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy.
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CNIDARIA

ANNELIDA

ARTHROPODA
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UROCHORDATA

Média
Geral

MOLLUSCA

Figura 5-528: Distribuição das freqüências dos filos animais entre as zonas do
entremarés e Pontos de amostragem na área de influência do Estaleiro de Barra do
Sahy.
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Tabela 5-133: Lista de espécies de invertebrados registrados com suas respectivas
densidades (indivíduos/m2) por zona do entremarés e Ponto de amostragem na área de
influência do Estaleiro de Barra do Sahy (Jurong do Brasil) – P se refere a organismos
registrados visualmente durante as campanhas de amostragem.
ESPÉCIES

MESOLITORAL
SUPERIOR

MESOLITORAL
INFERIOR

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

32

16

4

159

91

100

42

12

INFRALITORAL

PORIFERA
Esponja sp.
CNIDARIA
Zoanthidae
Zoanthus sp.

P

Palythoa caribaeorum

P

Faviidae
Favia gravida

-

-

-

-

28

124

-

49

144

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Actiniidae
Bunodosoma sp.
Siderastreidae
Siderastrea stellata
Mussidae
Mussismilia braziliensis

P

Scolymia wellsi

P

P

ANNELIDA
Polychaeta
Syllidae
-

-

-

6

-

4

16

-

6

Nereis sp.

-

4

4

12

-

8

8

-

12

Nereis pelagica

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

4

-

36

24

-

4

4

-

-

-

4

4

4

6

4

-

10

-

-

12

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Ischnochiton lopesi

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Ischnochiton hartmeyeri

-

-

-

-

4

4

-

-

-

Sylis gracilis
Nereidae

Onuphidae
Onuphis litoralis
Eunicidae
Eunice sp.
Sabellariidae
Phragmatopoma lapidosa
Lumbrineridae
Lumbrineris tetraura
MOLLUSCA
Leptochitoninae
Leptochiton dariori
Ischnochitonidae

Chaetopleuridae
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MESOLITORAL
SUPERIOR

MESOLITORAL
INFERIOR

INFRALITORAL

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

Fissurella rosea

-

-

-

-

4

-

4

-

-

Fissurella clenchi

-

-

-

-

-

-

-

-

4

P

P

Acmaeidae
Collisella sp.

P

Trochidae
Tegula viridula

4

6

-

-

11

-

4

-

-

Calliostoma jucundum

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Tricolia affinis

-

-

-

-

-

-

36

4

13

Tricollia thalassicola

-

-

-

-

-

-

8

-

4

6,7

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

8

-

4

-

8

6

4

Turbinidae
Astraea phoebia
Phasianellidae

Littorinidae
Littorina ziczac
Muricidae
Trachypollia nodulosa
Columbellidae
Columbella mercatoria
Anachis obesa

-

-

-

-

-

-

4

-

-

Anachis sp1.

-

4

-

-

-

-

8

-

-

Anachis sp2.

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

Pyramidellidae
Turbonilla fasciata
Donacidae
Donax gemmula
Arcidae
Barbatia sp.

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Mytilidae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brachidontes darwiniano

8

6

-

-

-

-

-

-

-

Anomalocardia brasiliana

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Felaniella vilardeboana

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Tellina sp.

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Mitrella lunata

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

P

P

-

-

4

-

-

Veneridae

Epitoniidae
Epitonium georgettina
Aplysiidae
Aplysia juliana
ARTHROPODA
Isópoda

-

-

-

-

Sphaeromatidae
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MESOLITORAL
SUPERIOR

MESOLITORAL
INFERIOR

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

4

-

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,3

-

8

-

-

Acanthonyx dissimulatus

-

-

-

-

-

-

4

6,7

8

Acanthonyx scutiformis

-

-

-

-

-

-

4

-

8

-

-

-

-

-

-

-

4

-

8

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

Quadrimaera cristianae

-

-

-

-

-

-

4

-

-

Ceradocus sp.

-

-

-

-

-

-

22

-

4

Elasmopus sp.

-

-

-

4

-

4

8

-

-

Hyale nigra

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Hyale media

-

-

-

-

-

-

12

-

4

Amphithoe ramondi

-

-

-

-

-

-

24

-

4

Cymadusa sp.

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

ESPÉCIES
Pseudosphaeroma jakobi

INFRALITORAL

Pycnogonida
Nymphon sp.
Crustácea
Ostracoda
Ostracoda sp.
Cirripedia
Chthamalus sp.
Tetraclita sp.
Paguridae
Clibanarius sp.
Majidae

Xanthidae
Panopeus americanus
Grapsidae
Pachygrapsus transversus
Panopeidae
Eurypanopeus abbreviatus
Amphipoda
Meltidae

Hyalidae

Ampithoidae

Bateidae
Batea sp.
Penaeidae
P

Xiphopenaeus kroyeri
Sicyonia parri

-

P
-

4

-

ECHINODERMATA
Asteroidea
Echinasteridae
P

Echinaster brasiliensis
Echinoidea
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ESPÉCIES

MESOLITORAL
SUPERIOR

MESOLITORAL
INFERIOR

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

-

-

-

-

8

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

P

P

-

-

4

-

Echinometra lucunter

INFRALITORAL

Holothuroidea
Holothuriidae
Holothuria grisea

P

Duasmodactyla seguroensis
Ophiuroidea
Amphipholis sp.

P

UROCHORDATA
Ascidiacea
Didemnum sp.

-

-

-

-

-

A densidade de invertebrados na área de influência do empreendimento foi de
4,04 organismos/m2, com a zona do mesolitoral inferior apresentando a maior
densidade (6,46 organismos/m2). Em relação aos Pontos de amostragem, o Ponto
2 (defronte ao estaleiro) apresentou maiores densidades nas zonas do mesolitoral
superior e infralitoral, enquanto o Ponto 3 (ao norte do estaleiro), apresentou a
maior densidade na zona do mesolitoral inferior (Figura 5-529 e Tabela 5-134).

Densidade (organismos/m²)

30
10,76

6,83

25
20
15

3,38

3,80
10
5

2,95
2,45

2,40

2,00

1,78

0
MSUP

MINF

INFR

Ponto 1 ‐ ao Sul do
Estaleiro

MSUP

MINF

INFR

Ponto 2 ‐ Defronte ao
Estaleiro

MSUP

MINF

INFR

Ponto 3 ‐ ao Norte do
Estaleiro

Figura 5-529: Densidade de organismos (m2) entre as zonas do entremarés e
Pontos de amostragem na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy.
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A riqueza absoluta foi maior na zona de infralitoral (média de 8,89), exceto no
Ponto 2, onde o mesolitoral inferior apresentou maior riqueza. Em relação à
diversidade, foi observado um aumento em seu valor em direção ao infralitoral
(média de 1,65). Comparando-se os Pontos de amostragem, no mesolitoral
superior foi observado um decréscimo da diversidade e riqueza entre o Ponto 1 e
3. No mesolitoral inferior, o mesmo foi observado para a diversidade, entretanto, o
Ponto 2 apresentou maior riqueza absoluta, seguido do Ponto 3 e 1. No
infralitoral, o Ponto 1 apresentou maior riqueza absoluta e diversidade, seguido
dos Pontos 3 e 2 (Figura 5-530 e Tabela 5-134).

18,00

3,00

16,00

2,50

14,00
12,00

Riqueza

10,00

1,50

8,00
6,00

1,00

4,00

Diversidade

2,00

0,50

2,00

0,00

0,00
MSUP

MINF

INFR

Ponto 1 ‐ ao Sul do
Estaleiro

MSUP

MINF

INFR

Ponto 2 ‐ Defronte ao
Estaleiro

Média Riqueza absoluta

MSUP

MINF

INFR

Ponto 3 ‐ ao Norte do
Estaleiro

Média Diversidade (Shanon)

Figura 5-530: Densidade (organismos/m2), riqueza absoluta e diversidade de Shanon
entre os Pontos de amostragem e zonas do entremarés (MSUP – mesolitoral superior,
MINF – mesolitoral inferior e INFR – infralitoral) na área de influência do Estaleiro de
Barra do Sahy.
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Tabela 5-134: Densidade (organismos/m2), riqueza absoluta e diversidade de Shanon
entre as zonas do entremarés (MSUP – mesolitoral superior, MINF – mesolitoral inferior e
INFR – infralitoral) e Pontos amostrais na área de influência do Estaleiro de Barra do
Sahy.
Ponto 1 - ao Sul
do Estaleiro
MSUP
MINF
INFR

Ponto 2 - Defronte
ao Estaleiro
MSUP
MINF
INFR

Ponto 3 - ao Norte
do Estaleiro
MSUP
MINF
INFR

Média
Densidade

2,40

1,78

2,95

2,45

6,83

3,80

2,00

10,76

3,38

Riqueza absoluta

3,00

3,00

13,00

3,00

8,00

6,67

1,33

5,67

7,00

Diversidade

0,85

1,37

2,11

0,82

1,19

1,39

0,48

1,07

1,45

17,65

6,61

1,41

14,99

7,57

Desvio Padrão
Densidade

1,51

Riqueza absoluta

1,73

Diversidade

0,51

0,97

4,52

2,54

2,65

2,65

1,73

3,00

2,52

1,53

1,15

2,65

0,19

0,52

0,72

0,57

0,55

0,68

0,12

0,63

5.2.2.3.3 Discussão
Em relação à comunidade de algas presentes na área de influência do Estaleiro
de Barra do Sahy, foi possível observar que a riqueza e diversidade aumentaram
entre o mesolitoral superior e infralitoral, de acordo com o grau de estresse hídrico
devido aos movimentos de maré, padrão esperado para comunidades de costão
rochoso. Comparando-se os Pontos de amostragem, foi observado que a riqueza
e diversidade no mesolitoral superior foi maior no Ponto 1, o que pode estar
relacionado a inclinação do costão, mais íngreme, permanecendo menos tempo
exposto a dessecação. Em relação ao mesolitoral inferior e infralitoral, o padrão
encontrado foi o oposto, sendo o Ponto 3 o mais rico e diverso.
Uma das razões para que o Ponto 3 tenha apresentado maior diversidade e
riqueza é que a região é formada por um mosaico com couraças e sedimento
(areia), permitindo maior diversidade de nichos e manutenção de umidade, e estar
abrigado do batimento de ondas quando comparado aos demais Pontos de
amostragem. Além disso, é importante ressaltar que ao sul do empreendimento
(Ponto 1) existe um emissário de uma estação de tratamento de esgoto
desaguando nesse ambiente. O aporte de nutrientes pode estar influenciando os
valores de riqueza e diversidade na comunidade local.
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MIOSSI et al., (2004) identificaram no litoral de Aracruz 24 espécies de algas
verdes (Chlorophyta) correspondente a 14 gêneros em um estudo com maior
esforço de observação. No presente estudo foram identificadas 18 espécies de
clorofíceas, sendo que a maior riqueza entre as Divisões de algas foi de
Rhodophyta, com 34 espécies. FREITAS NETTO et al., (2009a) encontraram para
o litoral da Serra (ES) 48 espécies de rodofíceas, 22 de clorofíceas e nove de
feofíceas. Na região de influência do Complexo Portuário de Barra do Riacho
(PROTOCEL), foi encontrado um total de 72 espécies, sendo 20 da Divisão
Chlorophyta,14

da

Divisão

Phaeophyta

e

38

da

Divisão

Rhodophyta

(ARACRUZ/CEPEMAR, 2006). No litoral sul da Bahia, região que exerce
influência na província biogeográfica do norte do Espírito Santo, LYRA et al.,
(2007) registraram 74 táxons infragenéricos distribuídos em 22 famílias.
De maneira geral, a partir das informações disponíveis para regiões de
características semelhantes à área de estudo, é possível afirmar que a região
apresenta uma comunidade de algas rica e diversa. FREITAS NETTO et. al.
(2009b), por exemplo, registraram a dominância de espécies do gênero Ulva e
Caulerpa no litoral do Município de Vitória (ES), que em várias partes do mundo
estão dominando regiões costeiras devido a fatores como poluição. Falcão e
Széchy (2005) também observaram que na Ilha Grande (RJ) as características
comunidades de Sargassum estão sendo paulatinamente substituídas por algas
do gênero Caulerpa.
Széchy et al. (2000) estudando comunidades bentônicas nos Estado do Rio de
Janeiro e São Paulo também observaram crescente dominância de Corallinaceae,
Padina e Dictyopteris delicatula nas faixas inferiores do costão rochoso. Os
autores supracitados alertam sobre o grande potencial de disseminação dessas
espécies na região sudeste. FREITAS NETTO et. al. (2009a), para o litoral da
Serra (ES), observaram algas Coralinaceas predominando no infralitoral. No
presente estudo, apesar da menor riqueza das algas da Divisão Phaeophyta,
foram registrados bancos de Sargassum em toda região, com baixa frequencia de
Coralinaceas e Caulerpa, sendo que nas faixas inferiores do costão não ocorreu à
dominância de apenas uma espécie de alga.
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PEREIRA e GUIMARÃES (2002) enfatizam que o ambiente de couraças
lateríticas em si posiciona a costa do Espírito Santo como uma das regiões de
maior diversidade de algas do Brasil, que pode ser parcialmente associada à
presença de bancos de rodolitos. Os bancos de algas calcáreas representam uma
das mais importantes comunidades bentônicas da plataforma continental
brasileira (AMADO-FILHO et al., 2007), sendo que os bancos do Espírito Santo
apresentam 5 gêneros de rodolitos, os quais representam habitat para muitas
espécies de animais, desde de invertebrados microscópicos a grandes
vertebrados.
Associados ás couraças lateríticas e as comunidades de algas, encontra-se uma
diversa fauna de invertebrados, representados nesse estudo por 70 espécies
onde predominaram os moluscos e artrópodes. Assim como observado para a
comunidade de algas, a riqueza e diversidade aumentaram entre o mesolitoral
superior e infralitoral, de acordo com o grau de estresse hídrico devido aos
movimentos de maré, entretanto, em relação aos Pontos de amostragem, a
riqueza e diversidade foi maior ao sul do empreendimento (Ponto 1).
O aporte de nutrientes advindo do emissário de uma estação de tratamento de
esgoto desaguando nesse ambiente, associado à consequente produtividade
vegetal, pode ser responsável pela atração de organismos, influenciando no
padrão encontrado. LERCARI et al. (2002), por exemplo, observaram que o
lançamento de efluentes no canal Andreoni (Uruguai) afetou a abundância,
composição e diversidade de anfípodas da região. Entretanto, a redução dos
valores de diversidade foram influenciados pela dominância de duas espécies de
cnidários (Zoanthus sp. e Favia gravida) nas faixas inferiores do litoral nos Pontos
2 e 3, fato que não ocorreu no Ponto 1.
OIGMAN-PSZCZOL et al. (2004) observaram que comunidades de invertebrados
em costões rochosos apresentam reduzido número de espécies, predominando
cnidários, poríferos e equinodermos. Entretanto, embora os tenha sido observado
na região de estudo manchas de ocupação de cnidários como Zoanthus sp.,

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1259

Favia gravida e Palythoa caribaeorum, especialmente nas faixas inferiores do
costão, uma alta riqueza foi registrada. FREITAS NETTO et al., (2009a)
registraram para o litoral da Serra (ES) 35 espécies de invertebrados em 539
organismos coletados, com marcada superioridade do anfípoda Hyale nigra em
termos de abundância. Com um menor esforço amostral o presente estudo
registrou o dobro de espécies, demonstrando a riqueza de organismos do
ambiente de couraças da região. Nos monitoramentos da ARACRUZ/CEPEMAR
(2006) foram registrados para a região de influência de PORTOCEL 104 taxa,
distribuídos em 9 filos.
A macrofauna associada a algas é um importante elemento estruturador da
paisagem subaquática, visto que além de ser um elo entre os organismos
produtores do costão (macroalgas) e a cadeia trófica costeira, muitos utilizam as
algas como recurso alimentar (DUFFY E HAY, 2000). Segundo (JACOBUCCI et
al., 2006), os anfípodas são os animais dominantes neste sistema e são sensíveis
a uma grande variedade de poluentes, sendo considerados estratégicos em
programas de monitoramento ambiental. No presente estudo, embora tenham
sido registradas oito espécies de anfípodas, os moluscos apresentaram a maior
riqueza entre os filos animais. CHEMELLO E MILAZZO (2002) também
registraram maior número de espécies de moluscos em seu estudo, e associaram
a riqueza do fital a complexidade estrutural de espécies de algas marinhas
bentônicas.
Embora tenham contribuído com sete espécies, os cnidários foram os organismos
mais abundantes na área de estudo. O litoral do Espírito Santo apresenta poucos
estudos sobre recifes de coral, sendo as informações referentes ao litoral sul do
estado da Bahia a maior contribuição para compreendermos esse ecossistema na
costa leste do Brasil. Na Bahia é encontrado o maior e mais rico complexo recifal
todo Atlântico Sul, onde são encontradas todas as espécies de corais recifais
descritas para o Brasil. Embora pobre, a fauna de corais recifais do país
apresenta alto grau de endemismo, como o gênero Mussismilia (LEÃO et al.,
2006). A espécie Mussismilia hartti, por exemplo, embora não tenha sido
registrada na área, é endêmica do Brasil, ocorrendo do Rio Grande do Norte até o
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estado do Espírito Santo, sendo considerada uma das principais espécies
construtoras de recifes (HETZEL et. al., 1994; PIRES et. al., 1999). DUTRA et al.,
(2004) destacam como um dos maiores impactos sobre esses organismos a
mortandade devido o aumento da turbidez e consequente sedimentação sobre os
bancos de recifes.

5.2.2.4 Ictiofauna Marinha
No Estado do Espírito Santo, a maior parte da informação a respeito da
comunidade de peixes costeira está relacionada a estudos ambientais, enquanto
a maior parte da informação para espécies oceânicas que existe hoje foi
levantada pelo Programa REVIZEE, ao longo de toda a cadeia Vitória–Trindade.
Dentre as espécies presentes até 150m de profundidade, destacam-se o baiacu
(Diodon holocanthus), e os peroás (Aluterus monoceros, Balistes capriscus,
Balistes vetula e Canthidermis sufflamen), presentes, sobretudo, na plataforma
continental, talude continental e bancos oceânicos. Dentre os peixes ósseos de
plataforma, destacam-se ainda, pela sua importância econômica, os atuns e afins,
como os peixes pelágicos de bico (Xiphiidae, Istiophoridae), e os peixes
demersais como o batata (Caulolatilus chrysops), o namorado (Pseudopercis
numida), o badejo (Mycteroperca bonaci), o catuá (Cephalopholis fulva) e o realito
(Rhomboplites aurorubens) (MADUREIRA et al., 2004).
Embora informações sobre à ictiofauna do Estado se encontre em expansão, a
região costeira do litoral norte, especialmente na área de influência do
empreendimento, permanece com poucas informações. Na área próxima existem
dois estudos que podem ser considerados: FREITAS NETTO et al., (2002ab) e
PINHEIRO e JOYEUX (2007), ambos

descrevendo a atividade de pesca

praticada em Santa Cruz e próximo à foz do Rio Doce, respectivamente, incluindo
aspectos do conhecimento tradicional a respeito dos comportamentos e
sazonalidade das espécies capturadas.
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O Estado do Espírito Santo está situado numa zona de transição tropicalsubtropical, com predomínio de águas oligotróficas tropicais da corrente do Brasil
no norte, com uma menor influência de ressurgências costeiras sazonais ao sul,
fazendo com que sua faixa costeira apresente ecossistemas de características
ecológicas relevantes, com heterogeneidade de ambientes e paisagens
(MARTINS e DOXSEY, 2006). Na área de influência do empreendimento, por
exemplo, se encontra uma formação de couraças lateríticas que favorece a
criação de um ecossistema com grande diversificação de nichos, conferindo-lhe
grande diversidade biológica, especialmente no que se refere à comunidade
bentônica e ictiofauna. FLOETER e GASPARINI (2000) registraram para as águas
do estado espécies de peixes tropicais e subtropicais, considerando como uma
das faunas de peixes recifais mais ricas do Brasil.
Os peixes são componentes importantes dos ambientes marinhos, atuando na
estrutura das comunidades através de processos como predação, competição e
territorialidade. Também são responsáveis por grande parte da produção
pesqueira nas regiões tropicais do planeta, com espécies de alto valor comercial
(FLOETER et al., 2006a). Nesse sentido, o presente estudo busca caracterizar a
ictiofauna presente na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy através do
acompanhamento de operações de pesca de Barra do Sahy e Barra do Riacho
(arrastos rebocados e linhas), censo visual de espécies por meio de mergulho
autônomo e informações a partir de dados secundários existentes na região.

5.2.2.4.1 Material e métodos
O levantamento das espécies que ocorrem na área costeira sob influência do
Estaleiro de Barra do Sahy (Jurong do Brasil) foi realizado a partir do
acompanhamento de operações de pesca rotineiras na comunidade pesqueira
artesanal de Barra do Sahy e Barra do Riacho. As duas modalidades de
operações de pesca acompanhadas foram o arrasto rebocado motorizado com
rede de balão e a pesca de linha. A rede de arrasto rebocado com portas (“balão”)
apresentou como características: 8 metros de “boca”, malha de 2,5 cm no corpo e
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2,0 cm no saco (medidas de malha entre nós opostos). Em relação a rede de
balão,

foram

acompanhadas

três

operações

de

pesca

em

diferentes

embarcações, sendo que cada operação consistiu, em média, de três arrastos de
45 minutos aproximadamente, perfazendo um total de seis horas e 45 minutos de
esforço de coleta.
Em relação a pesca com linha (espinhel e linha-de-mão), foram registradas
produções em três dias independentes, sendo que as operações de pesca
duraram um dia cada, perfazendo um total aproximado de 18 horas de esforço de
captura. Os espinhéis apresentaram em média 200 anzóis, enquanto que as
“pargueiras” continham em média 30 anzóis. Os arrastos de balão aconteceram
entre as coordenadas 7803699 (Latitude) - 0389808 (Longitude) e 7803699
(7801010) - 0387893 (Longitude), distante até uma milha náutica da linha de
costa, sobre a porção marinha onde se concentram sedimentos inconsolidados
como cascalho, areia e lama. As operações com pesca de linha ocorreram
aproximadamente entre as mesmas coordenadas, entretanto, distantes até oito
milhas da linha de costa.
Registros da fauna de peixes associada às couraças na porção costeira da área
de influência direta do empreendimento, sob influência da variação de maré,
também foram realizados através de registros visuais, por meio de mergulhos
com equipamento autônomo (SCUBA), perfazendo um total de seis horas de
observação. O objetivo foi fazer um registro qualitativo das espécies que ocorrem
sobre substrato consolidado da região. Informações de dados secundários
também foram incluídas no presente documento.
A identificação das espécies capturadas pelas embarcações acompanhadas
ocorreu no momento do desembarque. Espécimes foram também fotografados
com objetivo de registro de imagem e confirmação de espécimes que não
puderam ser identificados in situ. Nas amostragens por meio de mergulho as
espécies foram identificadas no local, quando possível. Para identificação das
espécies

foram

utilizadas

bibliografias

especializadas:

(FIGUEIREDO
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MENEZES, 1978; FIGUEIREDO e MENEZES, 1980; MENEZES e FIGUEIREDO,
1980; FIGUEIREDO e MENEZES, 1985; FIGUEIREDO e MENEZES, 2000).

5.2.2.4.2 Resultados
Foram registradas 39 espécies de peixes, com predominância da família
Sciaenidae, com um total de nove espécies, seguida da Família Haemulidae, com
quatro espécies registradas. As operações com rede de arrasto incluíram 19 das
espécies registradas (49%), as operações com linhas incluíram 10 espécies
(26%), enquanto que através do mergulho 16 espécies de peixes foram
registradas (41%) (Tabela 5-135).
Dentre as espécies registradas 14 apresentam importância comercial (36%),
sendo que Macrodon ancylodon foi a única espécie que apresentou status de
sobre-exploração ou ameaçada de sobre-exploração pelo anexo II da Instrução
Normativa nº 5, de 21 de maio de 2004 do IBAMA (Figura 5-531).
Tabela 5-135: Lista das espécies registradas durante as operações de pesca realizadas
em Barra do Sahy por pescadores artesanais da região e por meio de mergulho
autônomo, na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy (Jurong do Brasil).
Família
Espécie (Descritor da Espécie)
Sciaenidae
Cynoscion jamaicencis (Vaillant & Bocourt, 1883) $
Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830) $
Larimus breviceps (Cuvier, 1830) $
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801) $
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) $
Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945)
Nebris microps (Cuvier, 1830) $
Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1847) $
Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 1801)
Haemulidae
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758) $
Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)
Anisotremus moricandi (Razani, 1842)
Haemulon aurolineatun (Cuvier, 1830) $
Carangidae
Selene vomer (Linnaeus, 1758) $
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)
Trachinotus sp.
Tetraodontidae

Nome vulgar
Papaterrinha
Pirampeba
Oveva
Pescadinha
Maria-luiza
Cabeça-dura
Pescada-banana
Papa-terra
Equetus

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Roncador
Sargo
Sargo
Cocoroca

x
x

x

Peixe-galo
Carapau
Pampo

x

x
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Família
Espécie (Descritor da Espécie)
Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) $
Sphoroides greeleyi (Gylbert, 1900)
Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)
Acanthuridae
Acanthurus bahianus (Castelnau, 1855)
Acanthurus coeruleus (Bloch & Schneider, 1801)
Holocentrus ascensionis (Osbeck, 1765)
Apogonidae
Apogon americanus (Castelnau, 1855)
Astrapogon stellatus (Cope, 1867)
Clupeidae
Pellona harroweri (Fowler, 1917)
Odontognathus mucronatus (Lacepède, 1800)
Polynemidae
Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)
Gerreidae
Eucinostomus argenteus (Baird & Girard, 1855) $
Trichiuridae
Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) $
Lutjanidae
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) $

Baiacu-arara
Baiacú-pinima
Baiacú

Registro
B
L M
x
x
x
x

Cirurgião
Cirurgião-azul
João-cachaça

x
x
x

Nome vulgar

x
x
Sardinha
Sardinha, Litria

x
x

Parati-barbudo

x

Carapicu

x

Espada

x

Ariocô, Caranha

x

Gobiidae
Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882)
Moréia
x
Serranidae
Serranus flaviventris (Cuvier, 1829)
Barriga-branca
x
Sparidae
Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)
Canhanha
x
x
Clupeidae
Platanichthys platana (Regan, 1917)
Sardinha
x
Blenniidae
x
Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)
Maria-da-toca
Scorpaenidae
Scorpaena plumieri (Bloch, 1789)
Moreia-atí, Peixe-pedra
x
Mullidae
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)
Trilha-vermelha
x
Pomacentridae
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
Sargentinho
x
Scaridae
Sparisoma spp.
Budião
x
x
Legenda: B – Rede de Arrasto Rebocado (“Balão”), direcionado a captura espécies que habitam
substrato inconsolidado, como areia, cascalho e lama, ou peixes de lama, segundo pescadores da
região; L – Linhas (espinhel e linha-de-mão), direcionado a capturas de peixes tanto pelágicos
quanto de “pedra”, ou seja, fundo consolidado; M – direcionado a registrar visualmente (sem
captura), através de mergulho autônomo, espécies que habitam as cangas ou couraças lateríticas
características da região costeira da área de influência direta do Estaleiro de Barra do Sahy; $ Referem-se às espécies que apresentam valor comercial.
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Figura 5-531: Espécie Macrodon ancylodon (Autor: Carvalho Filho, A.
Fonte: www.fishbase.org

Levando-se em consideração dados secundários disponibilizados para a área de
influência do empreendimento, ainda é possível adicionar outras espécies que
ocorrem na região. Na Foz do rio Riacho, localizado no município de Aracruz,
foram registrados os robalos (Centropomus undecimalis e C. parallelus), o
peroazinho (Stephanolepis hispidus) e o baiacu (Sphoeroides testudineus). Na
praia localizada na área do complexo portuário de Barra do Riacho foram
registradas as seguintes espécies: pampo (Trachinotus falcatus), sardinha
(Platanichthys platana), tainha (Mugil liza), manjuba (Lycengraulis grossidens),
baiacu-espinho (Chilomycterus antillarum), murutuca (Gymnothorax ocellatus),
peixe-morcego (Ogcocephalus vespertilio), moréia-ati (Scorpaena brasiliensis),
peixe-voador (Prionotus punctatus), muçum (Synbranchus marmoratus), peixescachimbo (Microphis brachyurus lineatus e Pseudophallus mindii), cavalo marinho
(Hippocampus reidi) e peixe-lagarto (Synodus foetens) (PORTOCEL/CEPEMAR,
2006; BIODINÂMICA, 2007).
Considerando esses dados, o número de espécies registradas na área sobe para
57, e dentre elas o cavalo-marinho (Hippocampus reidi) está citado na Lista
Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção – BRASIL
(2003), enquanto que no Decreto Estadual no 1.499-R, de 13/06/2005, que
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relaciona as espécies ameaçadas de extinção no Espírito Santo, a espécie
alcançou status de “Vulnerável” (Figura 5-532).

Figura 5-532: Espécie Hippocampus reidi (Autor: Randall, J. E.
Fonte: www.fishbase.org).

5.2.2.4.3 Discussão
As espécies registradas, provenientes das operações com rede de arrasto
rebocado (“Balão”), são características de ambientes com fundo inconsolidado
(areia, cascalho e / ou lama). O fato do arrasto com “Balão” ter registrado maior
número de espécies, em relação às demais forma de registro, é explicado devido
a produção dessa modalidade de pesca ser extremamente heterogênea em
decorrência da baixa seletividade do artefato, capturando acidentalmente grande
número de espécies de peixes, moluscos, crustáceos, equinodermos e algas
(LOPES, 1996), embora PEREZ et al. (2001) afirmem que a pesca de arrasto
costeira de pequeno porte é tipicamente mono específica, sendo em geral
direcionada a uma espécie-alvo principal. Além disso, GRAÇA LOPES et al.
(2002), também observam que é grande a participação de juvenis na composição
das capturas da pesca com arrasto rebocado.
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ALMEIDA (2004), utilizando a mesma técnica durante o período de dois anos
encontrou no litoral da Serra, em Praia Mole, 12 e 18 espécies nos verões de
2003 e 2004, respectivamente, enquanto que em Carapebus o autor registrou 17
e 16 espécies, também nos verões de 2003 e 2004, respectivamente. As espécies
que mais se destacaram no trabalho de ALMEIDA (2004) foram espécies da
Família Sciaenidae como Stellifer ratrifer (25,2%), S. brasiliensis (18,7%) e
Macrodon ancylodon (13,4%), assim como no presente estudo.
Em relação ao registro por meio da pesca de linha, FREITAS NETTO et al.
(2002a) registraram para a região de Santa Cruz (ES), adjacente a área de
influência do empreendimento, 25 espécies de peixes a partir de desembarques
de pescado localizadas no cais de Santa Cruz, dentre as quais, dez foram
consideradas como freqüentemente capturadas na região e, destas, apenas oito
apresentavam viabilidade comercial para os pescadores (corvina - Micropogonias
furnieri, dourado – Coryphaena hippurus, namorado - Pseudopercis numida,
olhete – Seriola lalani, olho de boi – Seriola dumerili, papa-terra – Menticirrhus
americanus, peroá – Balistes spp., sarda – Sarda sarda e xixarro – Caranx
crysos).
Em relação ao registro visual na região ocupada por couraças lateríticas, espécies
típicas de ambientes recifais foram encontradas. GASPARINI e FLOETER (2001)
afirmam que os ecossistemas recifais possuem a fauna de peixes mais rica em
biodiversidade e, no Estado do Espírito Santo, os autores afirmam que a riqueza
pode ser considerada uma das maiores do Brasil, constatada em comparações
recentes com diversas localidades como o Arquipélago dos Abrolhos e Fernando
de Noronha, apresentando mais de 220 espécies. Uma porção significativa
desses peixes (15,6%) tem distribuição restrita ao Atlântico Sul Ocidental
(FLOETER e GASPARINI, 2000).
FLOETER et al. (2006b), por exemplo, registraram densidades de peixes nos
costões rochosos das Ilhas Itatiaia, Três Ilhas e Escalvada, encontrando 1,6, 1,8 e
2,3 indivíduos/m2, respectivamente. A primeira ilha encontra-se em Vila Velha
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(ES), distante 500 metros da linha de costa, enquanto as Três Ihas e Escalvada
estão situadas em Guarapari (ES), distantes aproximadamente 3,5 e 10 km da
linha de costa, respectivamente. O autor supracitado relaciona a diminuição da
densidade de peixes com a proximidade dos ambientes à costa, onde a atividade
humana é mais intensa. Entretanto, FREITAS NETTO et al. (2008) observou
variação na densidade peixes nas Ilhas Galheta, em Vitória, entre 4,6 e 1,6
indivíduos/m2, para o verão e inverno, respectivamente, demonstrando que
mesmo em regiões próximo a costa a comunidade de peixes recifais pode
apresentar densidades semelhantes a locais distantes da costa.
Dentre os fatores de pressão antrópica sobre comunidades de características
recifais podemos citar a caça submarina, a coleta de peixes ornamentais, a
atividade pesqueira e principalmente da degradação da qualidade ambiental e
aplicação de técnicas inadequadas de manejo a ecossistemas recifais (POLUNIN
e ROBERTS, 1996; FERREIRA at al., 2001). O maior problema associado a
conservação desses ambientes é que os efeitos antrópicos sobre a comunidade
de peixes recifais somente são percebidos quando estes já causaram um
desequilíbrio, muitas vezes irreversível (GASPARINI et al., 2000).

5.2.2.4.4 Considerações sobre os ambientes encontrados na área de influência
do empreendimento e distribuição de espécies da ictiofauna
A região de influência direta do empreendimento encontra-se próximo a linha de
costa, com a ocorrência de couraças lateríticas até aproximadamente 1000
metros, onde ocorrem zonas de arrebentação. GOMES et al., (2003) e
BARREIROS et al., (2004), registram para ambientes de zona de arrebentação
cerca de 104 espécies de peixes no sul e sudestes brasileiro, sendo que

a

maioria das espécies permanece um curto período de tempo (fase juvenil) nesse
ambiente. Como espécies características desse ambientes se encontram peixes
das Famílias Engraulidae (manjubas), Clupeidae (sardinhas), além das tainhas
(Mugil spp.), robalos (Centropomus spp.), xaréus (Caranx spp.), pampos
(Trachinotus spp.), carapebas (Diapterus spp. e Eugerres brasilianus) e pescadas
(Cynoscion spp. e Isopisthus parvipinnis).
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No litoral central do Estado do Espírito Santo ARAÚJO et al., (2008) encontraram
45 espécies, também com predomínio da Família Sciaenidae. As espécies
numericamente

mais

importantes

foram:

Lutjanus

synagris,

Archosargus

rhomboidalis, Eucinostomus lefroyi e Paralonchurus brasiliensis, enquanto que
com relação à biomassa capturada, as espécies mais representativas foram
Cyclichthys spinosus, A. rhomboidalis, E. lefroyi e L. synagris.
Em relação ao ambiente de couraças lateríticas propriamente dito, PEREIRA e
GUIMARÃES (2002), destacaram a costa do Espírito Santo como uma região de
maior diversidade de algas do Brasil, o que pode ser parcialmente associada à
presença de bancos de rodolitos, os quais representam habitat para mais de 42
espécies de peixes, entre elasmobrânquios e peixes ósseos. As espécies mais
freqüentes nesses ambientes são Abudefduf saxsatilis, Acanthurus spp.,
Pareques acuminatus, Sparisoma frondosum, Haemulon plumieri, Cephalopholis
fulva e Chylomicterus reticulatus (MURI, 2008).
O ambiente das couraças lateríticas, embora não possa ser classificado como um
recife carbonático, abriga uma fauna de peixes muito diversa e, por apresentar
semelhante complexidade estrutural a um recife de coral, disponibiliza refúgio,
alimento e ambiente propício ao recrutamento larval. No litoral do Espírito Santo,
os recifes carbonáticos ocorrem na região norte (banco de Abrolhos) e sul do
estado (ilhas de Guarapari, Piúma e Itaoca), sendo que o litoral norte do Estado,
especialmente próximo à foz do Rio Doce, sofre grande influencia da fauna recifal
do banco dos Abrolhos (FLOETER et al., 2006a). As espécies mais freqüentes
nesses ambientes são peixes herbívoros (alimentam-se de algas) como os peixes
cirurgiões (Acanthurus chirurgus e Acanthurus bahianus), budiões (Sparisoma
axillare) e peixes donzela (Stegastes fuscus); e peixes invertívoros (alimentam-se
de invertebrados) como o Halichoeres poeyi, Haemulon aurolineatum, Haemulon
steindachneri, Anisotremus virginicus. Ambos os grupos atuam na estruturação do
ecossistema recifal regulando o crescimento de diversas espécies (algas e
invertebrados incrustantes) (FLOETER et al., 2006a).
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Nesses ambientes também são encontradas diversas espécies de importância
comercial como os badejos (Mycteroperca acutirostris, M. bonaci, M. marginata),
as garoupas (Epinephelus niveatus e E. itajara), os vermelhos (Lutjanus jocu, L.
synagris, L. chrysurus, L. cyanopterus e L. alexandrei), os xáreis e xixarros
(Caranx crysos, C. latus, C. hippos e C. bartholomaei), o boca de velho
(Haemulon plumierii), o haemulídeo H. parra e os peroás (Balistes capriscus e
Balistes vetula). FREITAS NETTO e DI BENEDITTO (2008) e FREITAS NETTO
et al., (in press) indicam a região da plataforma de Abrolhos, que se estende do
rio Doce ao Banco de Abrolhos, como a área de pesca mais importante para a
comunidade pesqueira artesanal do Espírito Santo. Espécies comercializadas
como ornamentais também são encontradas nesse ambiente, como o:
Holacanthus tricolor, H. ciliaris, Pomacanthus paru, P. arcuatus, Centropige
aurantonotus, Halichoeres brasiliensis, H. dimidiatus, Canthigaster figueiredoi,
Bodianus rufus e B. pulchellus (GASPARINI et al., 2005).
Em relação à região posterior a área de ocorrência das couraças, inicia-se na
área de influência do empreendimento a ocorrência de substratos inconsolidados
(areia, cascalho e lama), ambiente onde já são registradas aproximadamente 93
espécies de peixes no Espírito Santo. Destes, oito são espécies de
elasmobrânquios, como os tubarões Rhizoprionodon porosus e Sphyrna tudes, e
as raias Rhinobatus spp., Zapterix brevirostris, Dasyatis spp. e Gymnura altavela.
As demais 85 espécies são de peixes teleósteos, como as sardinhas (Pellona
harroweri, Chirocentrodon bleeckerianus e Odontognathus mucronatus), e os
ciaenídeos

(Paralochurus

brasiliensis,

Larimus

breviceps,

Ctenosciaena

gracilicirrhus, Menticirrhus americanus, Stellifer spp., Isopisthus parvipinnis e
Cynoscion spp.). Conforme já mencionado, esses ambientes são importantes
áreas de criação para diversas espécies de peixes (PINHEIRO e JOYEUX, 2007).
A partir da região onde o arrasto de “balão” é praticado, na área de influência do
empreendimento, até a distância de aproximadamente 10 milhas, encontra-se a
região pelágica, onde a pesca de linha é praticada pela comunidade artesanal
local. Para esse ambiente, a maior parte da informação provém do Programa
REVIZEE, que registrou 96 espécies de peixes na região central do Brasil. Dentre
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as espécies mais abundantes na zona epipelágica estão o baiacú (Diodon
holocanthus),

além

de

peixes

da

Família

Myctophidae

(Diaphus

spp.,

Lepidophanes guentheri, Myctophum obtusirostre), Balistidae (Balistes capriscus),
Engraulidae

(Engraulis

anchoita),

Emmelichthyidae

(Erythrocles

monodi),

Trichiuridae (Trichiurus lepturus), Monacanthidae (Aluterus monocerus). Dentre as
espécies mais abundantes na zona mesopelágica se encontram peixes das
Famílias Sternoptychidae (Maurolicus stehmanni, Polyipnus laternatus) e
Myctophidae (Diaphus spp.). A sardinha (Sardinella brasiliensis), a enchova
(Pomatomus saltatrix), os vermelhos (Rhomboplites aurorubens) e L. chrysurus
são espécies que se encontram ameaçadas de sobre-exploração (BRAGA et al.,
2007).

5.2.2.5 Quelônios marinhos
No litoral do Estado do Espírito Santo a expansão portuária e o trânsito de
embarcações em áreas marinhas se encontra em crescente expansão e tem sido
objeto de atenção dos órgãos licenciadores em função dos diferentes riscos
potenciais presentes nas diversas fases dessas atividades, cujos efeitos sobre os
organismos são ainda pouco conhecidos (Pizzorno et al., 1999; Gurjão et al.,
2004). Em relação aos quelônios, sua posição trófica no ecossistema marinho,
bem como suas características comportamentais e fisiológicas, os tornam
importantes indicadores da qualidade ambiental, constituindo um grupo chave
para monitoramentos ambientais (Ketten, 1998).
No Brasil ocorrem cinco das oito espécies de tartarugas marinhas existentes no
mundo: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde (Chelonia mydas),
tartaruga-oliva

(Lepidochelys

olivacea),

tartaruga-de-couro

(Dermochelys

coriacea) e a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) (TAMAR, 2005), sendo
que o período de desova dessas espécies ocorrem, preferencialmente, entre
setembro e março, quando as fêmeas selecionam nas praias arenosas áreas para
escavação dos ninhos e postura dos ovos (Sanches, 1999). Ilhas oceânicas como
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as de Trindade, Fernando de Noronha e Atol das Rocas também são sítios de
desovas de tartarugas marinhas (MMA, 2002).
Dentro desse contexto, o Estado do Espírito Santo é uma importante área de
reprodução e alimentação para as tartarugas marinhas no Brasil. Nas praias do
Espírito Santo são reportadas desovas das cinco espécies de tartarugas marinhas
que ocorrem no Brasil, sendo a única concentração de áreas de desova da
tartaruga-de-couro (D. coriacea) e o segundo maior ponto de desova da tartarugacabeçuda (C. caretta). A tartaruga-verde (C. mydas), também utiliza o litoral do
Espírito Santo como uma importante área de alimentação. Segundo o Projeto
TAMAR, principal Instituição de pesquisa e conservação de quelônios da região
desde a década de 1980, há diversas áreas de desova entre a região da Barra do
Riacho até a divisa com o Estado da Bahia (Marcovaldi e Marcovaldi, 1999)
(Figura 5-533).

Figura 5-533: Bases do TAMAR distribuídas ao longo do litoral do Brasil (Imagem:
TAMAR).
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As informações presentes nesse estudo ambiental são compostos por dados
secundários existentes para a região de influência do Estaleiro de Barra do Sahy
(Jurong do Brasil) advindos de estudos de impacto e monitoramento ambiental,
trabalhos científicos e, predominantemente, de informações das atividades do
Projeto TAMAR.

5.2.2.5.1 Bases do TAMAR na área de influência do Estaleiro Jurong Aracruz
A Base do TAMAR de Comboios monitora uma área que abrange 37 km de
praias, entre o distrito de Barra do Riacho, município de Aracruz (19°50’ S) e o
distrito de Regência, município de Linhares (19°40’S). A área encontra-se dividida
em dois setores distintos, com 22 km pertencentes à Terra Indígena de
Comboios, que limita-se ao sul com a foz do rio Riacho, e os outros 15 km
pertencentes à Reserva Biológica de Comboios, que faz limite ao sul com a
Reserva Indígena e ao norte com a foz do rio Doce, em Regência (TAMAR,
2008).
A Base do TAMAR de Povoação monitora 39 km de praias, desde a foz do Rio
Doce, limite sul, até a praia do Degredo (19°22’S), ao norte. Apesar de contíguas,
existem nesta região quatro diferentes praias: Praia de Povoação (10 km); Praia
do Monsarás (8 km); Praia das Cacimbas (11 km) e Praia do Degredo (10 km),
em seqüência do sul para o norte (TAMAR, 2008). Segundo o MMA (2002), o
trecho da linha de costa monitorado por estas duas Bases é um dos sítios
remanescentes de desova da tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) no
Brasil, e é a principal área de desova da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) no
Espírito Santo.
A Base do TAMAR, em Pontal do Ipiranga, monitora atualmente 26 km de praias,
compreendidas entre a lagoa do Belino, na região do Degredo (19º22’S), limite do
trecho monitorado pela Base de Povoação e a região de Urussuquara. Nesta
região, cerca de 200 fêmeas de tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) desovam
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por ano. A tartaruga-gigante ou tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea)
desova esporadicamente na região (TAMAR, 2008).

5.2.2.5.2 Monitoramento das desovas e abertura de ninhos nas bases do
TAMAR na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy (Jurong do
Brasil)
Entre setembro de 2004 e março de 2005, foram observados 1.102 ninhos de
tartarugas marinhas no litoral do Espírito Santo monitoradas pelas bases do
Projeto TAMAR localizadas em Comboios (20%), Povoação (31%) e Pontal do
Ipiranga (17%). Deste modo, as bases localizadas na área de influência do
empreendimento registraram 68% do total de ninhos nessa temporada (TAMAR,
2005).
Dessas desovas, 61 % foram da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 36% de
espécies não-identificadas, 3% da tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea) e
0,05% da tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). O mesmo relatório reporta que
foram protegidos e liberados 62.752 filhotes, sendo 57.010 da da tartarugacabeçuda (Caretta caretta), 1.104 da espécie da tartaruga-gigante (Dermochelys
coriacea) e 475 da tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), em toda a costa do
Espírito Santo. Além de outros 4.163 filhotes cuja a espécie não foi possível
identificar (TAMAR, 2005).
Nessa temporada foram registradas 476 ocorrências de eventos não-reprodutivos
de tartarugas marinhas no litoral do Espítiro Santo. A espécie predominante foi a
tartaruga-verde (Chelonia mydas) (N = 434 registros). A tartaruga-de-pente
(Eretmochelys imbricata) foi regsitrada em 14 oportunidades, a tartarugacabeçuda (Caretta caretta) teve 12 registros, a tartaruga-oliva (Lepidochelys
olivacea) foi observada 8 vezes, enquanto tartaruga-gigante (Dermochelys
coriacea) teve um único registro. Destes eventos, 56,3 % (N =268)
corresponderam a tartarugas marinhas encontradas mortas (TAMAR, 2005).
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Em virtude da intensa utilização do litoral do Espírito Santo por diferentes
espécies de tartarugas marinhas e da presença de sítios reprodutivos na região, o
litoral capixaba está classificado como área de extrema e muito alta importância
biológica para os quelônios no relatório “Avaliação e Ações Prioritárias para a
Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha” (MMA, 2002).
As principais ameaças às tartarugas marinhas na costa do Espírito Santo estão
ligadas a perturbações nas áreas de desova, como a ocupação desordenada da
zona costeira, criação de animais domésticos em praias, abate de fêmeas e
coleta de ovos, trânsito, iluminação artificial, entre outras (Sanches, 1999; MMA,
2002). Adicionalmente, capturas acidentais em artes de pesca são a principal
causa de mortalidade de tartarugas marinhas, em áreas de alimentação e desova
(BARATA et al., 1998; LIMA & EVANGELISTA, 1997; SANCHES, 1999; MMA,
2002).

5.2.2.5.3 Descrição das espécies que ocorrem na área de influência do
empreendimento
TARTARUGA-VERDE (Chelonia mydas)
Quando filhote é uma espécie onívora, tornando-se basicamente herbívora
quando juvenil e adulta, podendo alimentar-se eventualmente de moluscos,
esponjas e ovos de peixes. A espécie é considerada cosmopolita e as principais
áreas de nidificação e alimentação estão nos trópicos. Normalmente são
encontradas em profundidades rasas de até 20 m. A espécie se reproduz,
preferencialmente, nas áreas oceânicas brasileiras, mas há alguns registros de
desovas em pontos no litoral dos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe
e Espírito Santo. A Ilha de Trindade (ES) é considerada o maior sítio de
reprodução desta espécie no Brasil. O Atol das Rocas abriga a segunda maior
colônia. Enquanto em Fernando de Noronha está a população mais ameaçada,
com um número anual de desovas muito inferior ao registrado nas outras áreas
(Figura 5-534) (TAMAR, 2008).
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Figura 5-534: Espécie Chelonia mydas (Foto:
TAMAR).

TARTARUGA-CABEÇUDA (Caretta caretta)
A tartaruga-cabeçuda é uma espécie onívora, podendo se alimentar de
crustáceos, moluscos, águas-vivas, hidrozoários, ovos de peixes e algas. Habitam
normalmente profundidades rasas até cerca de 20 m. Quanto à reprodução das
tartarugas marinhas no litoral do Brasil, observa-se que o maior número de ninhos
é dessa espécie. Foram registradas áreas de desova na Bahia, Sergipe, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina (Figura 5-535) (TAMAR, 2008).

Figura 5-535: Espécie Caretta caretta (Foto: TAMAR).
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TARTARUGA-OLIVA (Lepidochelys olivacea)
A tartaruga-oliva é a menor das tartarugas marinhas que ocorrem em águas
brasileiras. Alimenta-se em águas mais profundas, geralmente entre 80 e 100 m.
Porém, podem ser encontradas em águas mais rasas, principalmente em áreas
próximas a estuários. A espécie é onívora, alimentando-se de peixes, moluscos,
hidrozoários, crustáceos, algas, briozoários, tunicados e ovos de peixe.
Particularmente no Brasil, possuem hábito solitário nas praias, sendo que as
desovas se concentram no Estado de Sergipe (Figura 5-536) (TAMAR, 2008).

Figura 5-536:
(Foto:TAMAR).

Espécie

Lepidochelys

olivacea

TARTARUGA-DE-PENTE (Eretmochelys imbricata)
Enquanto filhotes os indivíduos da espécie vivem em associação com bancos de
algas do gênero Sargassum, alimentando-se principalmente de pequenos
crustáceos. Na fase juvenil e adulta, a espécie torna-se onívora, podendo
alimentar-se de algas, ovos de peixe, crustáceos, moluscos, ouriços, corais e
esponjas. São encontradas normalmente em profundidades rasas até cerca de
40m. A espécie ocorre principalmente em áreas tropicais, sendo as populações
destas áreas compostas principalmente por subadultos. Poucas colônias de
adultos são conhecidas. No Brasil, a principal área de desovas é o litoral norte do
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Estado da Bahia, mas há registros de ninhos nos estados do Rio Grande do
Norte, Sergipe e Espírito Santo (Figura 5-537) (TAMAR, 2008).

Figura 5-537:
(Foto:TAMAR).

Espécie

Eretmochelys

imbricata

TARTARUGA-DE-COURO (Dermochelys coriacea)
Esta espécie possui hábitos pelágicos, entretanto, podem alimentar-se em águas
muito rasas, de até 4 m de profundidade, próximas à costa. Os hidrozoários
compõem a principal parte da dieta desta espécie. Os registros da tartaruga-decouro são escassos e a Guiana Francesa parece ser a maior área de nidificação.
As colônias no Atlântico são protegidas, e suas populações parecem estar
aumentando. Na costa brasileira é a espécie mais ameaçada. A área onde existe
maior número de registros reprodutivos da espécie está localizada ao norte do
Espírito Santo, entre Barra do Riacho e Guriri. Alguns ninhos foram registrados
também no sul do país (Figura 5-538) (TAMAR, 2008).
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Figura 5-538: Espécie Dermochelys coriacea (Foto:
TAMAR).

5.2.2.5.4 Status de conservação e interação com empreendimento
As cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil são
consideradas ameaçadas de extinção pelo IBAMA (2003) (Tabela 5-136). As
áreas com potencial de desova das espécies de tartarugas marinhas no litoral
norte já possuem Bases do Projeto TAMAR atuantes. Devido ao pequeno fluxo de
embarcações previsto para o empreendimento, o risco de colisões é reduzido
sendo, dessa forma, o importante é a tomada de medidas quanto adequação da
iluminação na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy.
Tabela 5-136: Lista de Espécies de Tartarugas Marinhas indicando seu status de
conservação.
Espécie
Caretta caretta
(Linnaeus, 1758)
Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)
Eretmochelys imbricata
(Linnaeus, 1766)
Lepidochelys
olivacea
(Eschscholtz, 1829)
Dermochelys coriacea
(Linnaeus, 1766)

Categoria de
Ameaça

ESTADOS

Vulnerável

AL, BA, CE, ES, MA, PE, RJ, RN, RS, SE

Vulnerável

AL, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PE, PR, RJ,
RN, RS, SE, SC, SP

Em perigo

AL, BA, ES, PE, RJ, RN, SE, SP

Em perigo

AL, BA, CE, ES, PE, PR, RJ, RN, SE, SP

Criticamente em
perigo

AL, BA, CE, ES, MA, PE, PR, RJ, RS, SC,
SP
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5.2.2.6 Cetáceos
O desenvolvimento dessas atividades industriais em águas oceânicas brasileiras
tem causado preocupação à sociedade. No litoral do Estado do Espírito Santo, a
expansão portuária e o trânsito de embarcações em áreas marinhas se
encontram em crescente expansão e tem sido objeto de atenção dos órgãos
licenciadores, em função dos diferentes riscos potenciais presentes nas diversas
fases dessas atividades, cujos efeitos sobre a fauna existente nessas áreas ainda
são pouco conhecidos (Pizzorno et al., 1999).
Os efeitos dos ruídos produzidos no ambiente marinho por essas ações
antrópicas normalmente apresentam freqüência inferior a 1 Kilohertz, podendo
atingir pressões sonoras de até 200 Decibéis (dB) próximo à fonte. Os cetáceos
(baleias, botos e golfinhos) apresentam uma grande dependência do uso de sons
para manter suas funções vitais e, atualmente, existem evidências que esses
ruídos podem afetar aspectos fisiológicos e comportamentais em várias espécies
(Nishiwaki e Sasao, 1977; Polacheck e Thorpe, 1990; Evans et al., 1992;
Baumgartner, 1997; Erbe, 1997; Borggaard et al., 1999). Bauer et al. (1993), por
exemplo, observaram alterações na velocidade de natação, freqüência de
respiração e comportamento social em baleias jubarte (Megaptera novaeanglia)
associado ao tráfego de embarcações.
Outro fator preocupante é que o número de registros de abandono de áreas de
uso por cetáceos vem crescendo nos últimos anos, e sempre estão associados
aos elevados níveis de ruídos gerados pelo tráfego marinho. Registros do
desaparecimento de golfinhos nariz-de-garrafa, botos, baleias belugas e
cachalotes já foram relacionados às atividades sísmicas e tráfego de
embarcações (Finley et al. 1990; Evans et al., 1992). As baleias jubarte, azul,
cinza e piloto deixaram de utilizar áreas anteriormente povoadas em função do
tráfego de embarcações industriais, recreativas e atividades de dragagem
(Glockner-Ferrari e Ferrari, 1985; Richardson et al., 1997; Green, 1991;
Richardson et al., 1995; Gordon e Moscrop, 1996).
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Dessa forma, a posição trófica dos cetáceos no ecossistema marinho, bem como
suas características comportamentais e fisiológicas, os torna importantes
indicadores da qualidade ambiental, constituindo um grupo chave para
monitoramentos ambientais (Ketten, 1998). Além disso, algumas espécies de
cetáceos que se distribuem ao longo do litoral brasileiro são consideradas
ameaçadas (baleia Jubarte – Megaptera novaeangliae, baleia Franca –
Eubalaena australis e a Franciscana – Pontoporia blainvillei) e todas elas são
protegidas contra o molestamento ou captura intencionais pela legislação em
vigor no país (IBAMA, 2001).
O presente documento caracteriza os cetáceos que ocorrem na área de influência
do Estaleiro de Barra do Sahy através de dados secundários, compostos por
informações provenientes de estudos ambientais e trabalhos científicos da região.

5.2.2.6.1 Cetáceos que ocorrem no Estado do Espírito Santo
O Estado do Espírito Santo é uma importante área de ocorrência de cetáceos
(baleias, botos e golfinhos) na costa brasileira, especialmente como rota de
migração das espécies de grandes cetáceos no Atlântico Sul. Atualmente, é
reportada para a região entre as bacias de Campos e Espírito Santo a ocorrência
de 22 espécies de cetáceos, entre odontocetos (cetáceos dentados, n=15) e
misticetos (cetáceos com barbatanas, n=7), desde áreas costeiras até
profundidades de 2.970 m. Entretanto, ao longo do litoral do Estado apenas foram
confirmadas a ocorrência das seguintes espécies de cetáceos, a partir de
encalhes, avistagens ou capturas acidentais: Balaenoptera borealis; Balaenoptera
acutorostrata;

Megaptera

novaeangliae;

Eubalaena

australis;

Physeter

macrocephalus; Steno bredanensis; Tursiops truncatus; Sotalia guianensis;
Peponocephala electra; Globicephala macrorhynchus e Pontoporia blainvillei
(Barros, 1984; Câmara & Palazzo, 1986; Geise & Borobia, 1987; Di Beneditto et
al., 1990; Barros, 1991; Borobia et al., 1991; Lodi et al., 1996; Moreira & Siciliano,
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1991; Siciliano, 1994; Gasparini & Sazima, 1996; Barros et al., 1997; Zerbini et al.,
1997; Barbosa et al., 2000; Freitas Netto & Barbosa, 2003) (Tabela 5-137).
Tabela 5-137: Lista de Espécies de Cetáceos no litoral do Espírito Santo indicando a
forma como foram registrados.
Registro
A
E
Baleia-franca-do-Sul
X
X
Eubalaena australis
Baleia-sei
--X
Balaenoptera borealis
Baleia-jubarte
X
X
Megaptera novaeangliae
Baleia-minke
X
X
Balaenoptera acutorostrata
Baleia-piloto
--X
Globicephala macrorhynchus
Boto-cinza
X
X
Sotalia guianensis
Cachalote
--X
Physeter macrocephalus
Golfinho-cabeça-de-melão
--X
Peponocephala electra
Golfinho-pintado-do-Atlântico
--X
Stenella frontalis
Golfinho-de-dentes-rugosos
X
X
Steno bredanensis
Golfinho-nariz-de-garrafa
X
X
Tursiops truncatus
Toninha ou Franciscana
X
X
Pontoporia blainvillei
Baleia-azul
----Balaenoptera musculus
Baleia-fin
X
--Balaenoptera physalus
Baleia-de-Bryde
X
X
Balaenoptera edeni
Cachalote-anão
--X
Kogia sima
Cachalote-pigmeu
--X
Kogia breviceps
Baleia-bicuda
X
--Mesoplodon sp.
Orca
X
X
Orcinus orca
Falsa-orca
--X
Pseudorca crassidens
Golfinho-rotador
X
--Stenella longirostris
Golfinho-pintado-pantropical
X
X
Stenella attenuata
Golfinho-de-Fraser
--X
Lagenodelphis hosei
Golfinho-comum
Delphinus sp.
X
X
Golfinho-de-Risso
X
--Grampus griseus
Legenda: A – avistagem, E – encalhe e CA – captura acidental em artefatos de pesca.
Nome Vulgar

Nome Científico

CA
----X
----X
X
----X
X
X
--------------X
X
----X
---

5.2.2.6.2 Principais pequenos cetáceos que ocorrem nas áreas costeiras
próximas ao empreendimento
Dentre os cetáceos que ocorrem em regiões costeiras, Sotalia guianensis é
considerado o mais ameaçado devido ao seu envolvimento acidental em
pescarias (IBAMA, 2001). A distribuição tipicamente costeira dessa espécie
potencializa campos de pesca situados próximos à linha de costa como
importantes áreas de captura acidental (Siciliano, 1994; Di Beneditto et al., 1998;
Monteiro-Neto et al., 2000; Ott et al., 2002; Freitas Netto, 2003; Freitas Netto & Di
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Beneditto, 2008). Ela consta na ‘Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção’ (IBAMA, 2003), e no ‘Plano de Ação para Mamíferos
Aquáticos do Brasil’ (IBAMA, 2001) que recomenda a intensificação de estudos
que envolvam o monitoramento de capturas acidentais e análise da biologia
populacional ao longo das áreas de distribuição.
O boto-cinza nas últimas duas décadas tem sido alvo de inúmeros estudos, mas
grande parte destas pesquisas não tem acessado com precisão parâmetros
populacionais da espécie (Figura 5-539). Entretanto, nas regiões sul e sudeste,
estudos de foto-identificação têm verificado que os indivíduos possuem elevado
grau de fidelidade às respectivas áreas estudadas e este parece ser um padrão
comum a outras populações. De acordo com Flores & Bazzalo (2004), a
abrangência de áreas de uso por golfinhos são geralmente pequenas. A espécie
S. guianensis é registrada em todo litoral do Espírito Santo e sua área de
ocorrência preferencial está associada à regiões próximas a linha de costa e/ou
de pouca profundidade (Freitas Netto, 2003). No litoral do Espírito Santo, o único
estudo contínuo de avistagens da espécie foi realizado nas áreas adjacentes ao
Terminal de Barcaças da ArcelorMittal Tubarão, no Município da Serra (Freitas
Netto et al., 2008a).

Figura 5-539: Espécie Sotalia guianensis (Foto: F.
Engelsma).
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Freitas Netto et al. (2008a) observaram que em relação à composição dos grupos,
a média de indivíduos observados na estação chuvosa (outubro a março) foi de
5,4, enquanto que na estação seca (abril a setembro) a média caiu para 1
indivíduo, exibindo um padrão de abundância relacionado com a sazonalidade
entre as estações (ANOVA F=8,01 e P=0,000142). Pequenos cetáceos
geralmente não realizam migrações, entretanto, pode ser observado um
afastamento de áreas costeiras em períodos de instabilidades oceanográficas (Di
Beneditto, 2001). A média de indivíduos nas avistagens na aérea de estudo foi
inferior a regiões como a baía de Sepetiba (RJ), onde a média alcançou 149,8
indivíduos (Simão et al., 2000). Entretanto, em Gandoca-Manzanillo - Costa Rica,
apresentou média de 6,7 indivíduos (Acevedo-Gutíerrez et al., 2005). A
abundância de golfinhos pode variar bastante entre regiões distintas e pode estar
relacionadas a fatores como produtividade dos ecossistemas onde estão
distribuídas.
Espécies de pequenos cetáceos como S. bredanensis e T. Truncatus, embora
ocorram geralmente em áreas oceânicas, podem se aproximar de áreas costeiras
em busca de alimento e / ou refúgio, ocasionalmente.

5.2.2.6.3 Principais grandes cetáceos que ocorrem nas áreas de influência do
empreendimento
Dentre os misticetos que freqüentam o litoral leste, a baleia-franca-do-sul e a
baleia-jubarte, durante sua migração (meses de inverno e primavera), merecem
especial atenção. Ambas espécies tiveram seus estoques extremamente
reduzidos durante a caça e a recuperação populacional, atualmente, está
ameaçada pela interação com atividades humanas em águas costeiras e
oceânicas. No litoral leste, indivíduos de E. australis e M. novaeangliae estão
expostos a uma série de ameaças, que são representadas principalmente pelo
emalhe em redes de pesca, trânsito de embarcações e atividades relacionadas à
exploração do petróleo.
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Em relação a espécie Eubalaena australis (Figura 5-540), atualmente é
observado que número de registros da espécie na costa brasileira aumentou nas
últimas duas décadas, sugerindo que os estoques estão em recuperação
(Siciliano e Freitas Netto, 2008). No litoral leste, a espécie tem sido observada
nos meses de inverno e primavera e os registros reportados na literatura
confirmam que a área tem sido utilizada durante a migração. Observações de
pares mãe-filhote são mais comuns, embora indivíduos solitários também sejam
vistos na região (Santos et al., 2001). No litoral do Espírito Santo, a espécie já foi
registrada até o município de Fundão.

Figura 5-540: Espécie Eubalaena australis (Foto: Michaël
Catanzariti).

Em relação a baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae), na costa brasileira a
espécie está presente, preferencialmente, nos meses de inverno e primavera
(Pinedo et al., 1992) (Figura 5-541). O Banco de Abrolhos é a área mais
importante de reprodução e cria de filhotes no oceano Atlântico Sul Ocidental
(Siciliano, 1997). Segundo Morete et al. (2003), entre 1998 e 2000, cerca de 50%
dos grupos de baleias-jubarte que freqüentaram o arquipélago continham filhotes.
Uma estimativa de abundância, baseada em foto-identificação e modelos de
marcação-recaptura, estimou uma população de 1.634 baleias jubarte para
aquela região em 1995 (Kinas & Bethlem, 1998). Recentemente, levantamentos
aéreos realizados na plataforma continental, entre o limite sul do Estado do
Espírito Santo e o limite norte do Estado da Bahia, estimaram a população de
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baleias-jubarte em 2.291 indivíduos em 2001 e 2.663 indivíduos em 2002
(Andriolo et al., 2002).

Figura 5-541: Espécie Megaptera novaeangliae (Foto:
Rainer J. Wagner).

Nos últimos anos, tem sido reportado um aumento do número de avistagens de
baleias-jubarte em áreas ao norte e ao sul do Banco de Abrolhos (Zerbini et al.,
2000). De acordo com Siciliano (1997), os maiores grupos de baleias-jubarte
foram observados ao Sul do Banco de Abrolhos, indicando que a costa sudeste
funciona como um corredor migratório para a espécie nos meses de inverno e
primavera. Adicionalmente, o litoral leste tem concentrado parte do estoque
brasileiro de baleias-jubarte (Siciliano, 1997).
O ciclo de vida das jubarte está associado as suas rotas migratórias. Após o
período em águas tropicais as baleias-jubarte migram para a região Antártica para
se alimentarem. As rotas de migração não estão bem definidas, mas Siciliano
(1997) sugere a existência de três rotas principais:
1. Rota migratória ao longo do talude continental, afastada da costa ao largo
do Sul do Brasil, com aproximação da costa já próximo aos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro;
2. Deslocamento próximo ao eixo dos 40º a partir da Ilha Geórgia do Sul até o
Banco de Abrolhos;
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3. Deslocamento a partir da Ilha Geórgia do Sul até a Ilha de Trindade,
podendo haver deslocamentos para outras ilhas oceânicas do Brasil.
Freitas Netto et al. (2008b), durante um estudo abordo de Barcaças Oceânicas
que faziam o trajeto entre Vitória (ES) e São Francisco do Sul (SC), observou que
os espécimes de M. novaeangliae foram registrados entre 18 e 35 milhas náuticas
da linha de costa em profundidades entre 40 e 1.000 metros. Segundo Pizzorno
et. al. (1999), as baleias jubarte registradas na bacia de Campos também foram
registradas em profundidades semelhantes (40 e 700 m). Segundo Azevedo
(1997), o grande número de registros de pares fêmeas-filhotes e encalhes de
neonatos, evidencia a utilização de águas costeiras e oceânicas do litoral leste
por mãe e filhote em migração. Portanto, os estudos pretéritos mostram que no
litoral leste, a baleia-jubarte é comum nos meses de inverno e primavera, sendo
freqüentes os registros de encalhes, avistagens (em águas costeiras e oceânicas)
e enredamentos em atividades de pesca.
As demais espécies de grande cetáceos (baleias), assim como os pequenos
cetáceos oceânicos, podem ocorrer na área de influência do emprendimento,
entretanto, são espécies que geralmente apresentam sua distribuição restrita a
águas mais profundas e distantes da costa.

5.2.2.6.4 Status de conservação e interação com empreendimento
Dentre as espécies de cetáceos registrados no Espírito Santo, cinco constam
como ameaçadas de extinção pelo IBAMA (2003) (Tabela 02). A espécies em
situação mais criticas são a Baleia Franca-do-Sul e a Franciscana, sendo que a
em relação a última, uma população se encontra isolada no norte do Espírito
Santo, em Regência especificamente. Dessa forma, devido ao pequeno fluxo de
embarcações previsto para o empreendimento, o risco de colisões é reduzido,
sendo apenas as baleias Franca e Jubarte que apresentam estado crítico de
conservação na área de influência do Estaleiro de Barra do Sahy.
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Tabela 5-138: Lista de Espécies de Cetáceos indicando seu status de conservação
(MMA, 2008).
Espécie
Eubalaena australis
Balaenoptera borealis
Megaptera novaeangliae
Physeter macrocephalus
Pontoporia blainvillei
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus

Categoria de Ameaça
Em perigo
Vulnerável
Vulnerável
Vulnerável
Em perigo
Criticamente em perigo
Em perigo

ESTADOS
BA, PR, RS, SC
PB, RJ
BA, ES, PR, RJ, RS, SC, SP
BA, CE, PA
ES, PR, RJ, RS, SC, SP
UF: PB, RJ, RS
-

5.2.2.7 Caracterização biológica da região proposta como Área do Bota Fora
Durante o mês de outubro do ano de 2009 amostras da comunidade biológica na
região proposta para a Área de Bota-Fora do Estaleiro Jurong Aracruz foram
realizadas em dois pontos amostrais: P1 – setor norte e P2 – setor sul da área
prospectada. As comunidades estudadas incluíram fitoplâncton, zooplâncton,
ictioplâncton e bentos de substrato inconsolidado, sendo que as metodologias
para a análise das amostras são as mesmas descritas no item diagnóstico
ambiental do presente estudo de impacto ambiental.

5.2.2.7.1 Comunidade planctônica
5.2.2.7.1.1

Fitoplâncton

Ao longo dos dois pontos amostrais foram identificadas apenas 2 classes
fitoplanctônicas: Bacillariophyceae (Diatomáceas) e Dinophyceae. Em termos de
densidade fitoplanctônica os valores variaram de 150 Ind.ml-1 no fundo do Ponto 1
a 303 Ind.ml-1 na superfície do Ponto 2 (Figura 5-542). As espécies encontradas
estão todas incluídas no inventário produzido no presente estudo de impacto
ambiental, no item do diagnóstico ambiental do meio biótico marinho.
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Figura 5-542: Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind.ml-1) na superfície
e no fundo dos pontos amostrais.

A Figura 5-543 mostra a composição quantitativa do fitoplâncton na superfície e
fundo dos pontos de coleta. Tanto na superfície quanto no fundo a classe das
bacilariofíceas foi a mais abundante, principalmente nas amostras de fundo. A
segunda classe mais abundante foram as dinofíceas. Este padrão é semelhante
ao encontrado na região costeira levantado no diagnóstico ambiental do presente
estudo de impacto ambiental, onde Bacillariophyceae e Dinophyceae foram às
classes dominantes. Em relação à diversidade, os valores variaram de 0,00 na
superfície do Ponto 1 a 0,70 bits.ind-1 na superfície do Ponto 1 (Figura 5-544).
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Figura 5-543: Composição quantitativa do fitoplâncton na superfície e
no fundo dos pontos amostrais.
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Figura 5-544: Diversidade específica de Shannon (H) do fitoplâncton na superfície
e no fundo dos pontos amostrais.

5.2.2.7.1.2

Zooplâncton

A campanha de caracterização do zooplâncton na área do bota fora apresentou
27 taxa zooplanctônicos ao longo dos pontos de amostragem. O menor número
de taxa ocorreu no Ponto 1, com 13 taxa, enquanto que o Ponto 2, com 22 taxa,
apresentou a maior riqueza. Das amostras coletadas nos 2 pontos de
amostragem foram identificadas espécies pertencentes a 6 Filos (Tabela 1).
Tabela 5-139: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do zooplâncton coletado nos 2
pontos de amostragem para a caracterização do zooplâncton na área de descarte.
PONTOS AMOSTRAIS

TAXA
Filo Mollusca
Classe Bivalvia
Classe Gastropoda (Pteropoda)
Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Classe Copepoda
Paracalanus indicus
Paracalanus parvus
Paracalanus quasimodo
Parvocalanus crassirostris

P1

P2

20
20

14
28

0
20
20
0

14
717
886
42
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PONTOS AMOSTRAIS

TAXA
Clausocalanus furcatus
Temora turbinata
Undinula vulgaris
Lucicutia flavicornis
Oithona hebes
Oithona nana
Oithona oculata
Corycaeus amazonicus
Corycaeus giesbrechti
Corycaeus speciosus
Farranula gracilis
Euterpina acutifrons
Classe Malacostraca
Superordem Eucarida
Ordem Mysidacea
Superordem Pericarida
Subordem Stomatopoda
Filo Bryozoa
Filo Echinodermata
Filo Chaetognatha
Kronitta pacifica
Sagitta decipiens
Sagitta friderici
Sagitta minima
Filo Chordata
Subfilo Urochordata
Classe Appendicularia
Oikopleura dioica
TOTAL

P1
52
0
0
0
20
20
7
7
0
0
0
13

P2
788
28
28
14
113
14
0
0
0
127
42
14

7

0

0
7
0

28
0
14

0
0
0
7

14
28
84
56

0
220

28
3121

Em termos de densidade relativa, o Filo Arthropoda foi o mais abundante, sendo a
classe Copepoda dominante nas amostras, com 89,4% da abundância total. Ao
longo dos pontos amostrais, Copepoda variou de 72,31% do total de indivíduos no
ponto 1 a 90,6% do total dos indivíduos no ponto 2. Outros grupos menos
abundantes foram o Filo Mollusca, com 18,2% do total de indivíduos no Ponto 1, e
o Filo Chaetognata, com 5,8% no Ponto 2. Já os outros grupos representaram
6,4% do total de indivíduos no Ponto 1 (Figura 5-545 e Figura 5-546). Em relação
à abundância total do zooplâncton, os maiores valores ocorreram no Ponto 2
(3.121 Ind.m-3), enquanto o menor valor foi registrado no Ponto 1, com 220 Ind.m-3
(Figura 5-547).
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Figura 5-545: Abundância Relativa de Copepoda e outros grupos
que ocorreram em todos os 2 pontos de amostragem para a
caracterização do zooplâncton na área de descarte.
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Figura 5-546: Abundância Relativa dos grupos Copepoda e outros grupos
que ocorreram em todos os 2 pontos de amostragem para a caracterização
do zooplâncton na área de descarte.
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Figura 5-547: Densidade (Ind.m-3) do zooplâncton coletado nos 2
pontos de amostragem para a caracterização do zooplâncton na área
de descarte.

Dentre os organismos zooplanctônicos mais abundantes podem ser destacados
os copépodes. Dentre estes, os dominantes nos pontos de coleta foram:
Paracalanus parvus (717 Ind.m-3), Paracalanus quasimodo (886 Ind.m-3), e
Clausocalanus furcatus (788 Ind.m-3), ambos no Ponto 2. Outros grupos
abundantes foram: o Filo Chaetognatha, principalmente com as espécies Sagitta
friderici (84 Ind.m-3) e Sagitta minima (56 Ind.m-3), ambos no Ponto 2. Com
relação à diversidade do zooplâncton, os valores encontrados variaram de 2,00
no ponto 2 a 2,37 bits.Ind.-1 no ponto P1 (Figura 5-548).
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Figura 5-548: Diversidade do zooplâncton (bits.ind-1) nos 2 pontos de
amostragem para a caracterização do zooplâncton na área de descarte.

5.2.2.7.1.3

Ictioplâncton

O ictioplâncton apresentou-se extremamente pobre na região, uma vez que foram
encontradas apenas ovos de peixes nos dois pontos amostrais e em baixas
densidades. No Ponto 1 foram encontrados 9,8 Ovos.100m-3 e no Ponto 2 foram
encontrados 3,6 Ovos.100m-3 (Figura 5-549), indicando que a região não é
aparentemente usada como sítio de reprodução e desenvolvimento de peixes.
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Figura 5-549: Densidade média de ovos de peixes (Ovos.100m-3)
coletados com as 2 malhas da rede de bongô nos 2 pontos de
amostragem para a caracterização do ictioplâncton na área de descarte.

5.2.2.7.2 Comunidade Bentônica de substrato não consolidado
Estiveram representados nas amostras indivíduos pertencentes aos grupos
Annelida (Polychaeta), Mollusca e Nematoda, tendo sido encontrados um total de
41 indivíduos, distribuídos em 9 espécies, onde o Ponto 2, localizado no
quadrante sul da área proposta como Área de Descarte apresentou uma pequena
superioridade em termos de abundância (Figura 5-550 e Tabela 5-140).
Entretanto, a diversidade biológica foi maio no Ponto 1 (Figura 5-551).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Diagnóstico Ambiental
5

Número absoluto de organismos

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
1297

25
20
15
10
5
0
P01‐A

P01‐B

PO1‐C

Total
P01

P02‐A

P02‐V

P02‐C

Total
P02

Figura 5-550: Número total de indivíduos encontrados nos pontos de
amostragem na área de descarte.

Tabela 5-140: Organismos encontrados nos pontos amostrais, relacionados a
caracterização da comunidade zoobentônica de substrato inconsolidado da área de
descarte do empreendimento.
Ponto 01 – Quadrante Norte
Ponto 02 – Quadrante Sul
P01-A P01-B P01-C Total P01 P02-A P02-V P02-C Total P02
Polychaeta Exogone breviantennata
3
1
4
8
2
2
4
8
Polychaeta Pholöe minuta
0
0
0
0
1
0
0
1
Polychaeta Magelona
0
0
0
0
0
1
0
1
Polychaeta Goniadides
0
2
0
2
0
2
0
2
Polychaeta Psione parhelenae
1
0
0
1
0
1
0
1
Polychaeta Glycera
1
0
0
1
0
0
0
0
Polychaeta Diopatra
0
0
1
1
0
0
1
1
Nematoda Nematoda
3
0
0
3
5
4
0
9
Mollusca Semele nuculoides
0
2
0
2
0
0
0
0
Total
8
5
5
18
8
10
5
23
S-total
4
3
2
7
3
5
2
7
Filo

Espécie
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1,65
1,6
1,55
1,5
1,45
1,4
1

Pontos

2

Figura 5-551: Diversidade bentônica nos 2 pontos de amostragem na
área de descarte.

Os resultados encontrados para a Área de Descarte indicam que a região
apresentou maior densidade do que a área costeira, descritos no diagnóstico
ambiental do presente Estudo de Impacto Ambiental. Entretanto, além do número
de espécies ter se apresentado menor, a maior parte consistiu de espécies de
Poliquetas característicos de ambientes em recuperação. Esse padrão pode estar
relacionado ao fato de que a Área de Descarte proposta para o presente
empreendimento se encontra ao lado da Área de Descarte destinada ao depósito
dos sedimentos provenientes das dragagens do Complexo Portuário de Barra do
Riacho.
De acordo com NETTO e LANA (1994), ambientes que estão em constante
estresse, como por exemplo, o soterramento de comunidades bênticas e aumento
de turbidez da água, podem levar a comunidade local a apresentar constantes
alterações em sua estrutura populacional, demonstram uma alta dominância de
organismos de tamanho reduzido, caracterizados como oportunistas pela
disponibilidade de nichos dentro do ambiente.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O estabelecimento das áreas legalmente protegidas é a forma mais usada e ao
mesmo tempo uma das medidas mais controvertidas na preservação de
comunidades biológicas (Primack & Rodrigues, 2001). A primeira área legalmente
protegida criada no mundo foi o Parque Nacional de Yellowstone, criado em 1872
nos Estados Unidos da América No Brasil, a primeira Unidade de Conservação
(UC) criada foi o Parque Nacional de Itatiaia, em 1937, no Rio de Janeiro. Porém,
inspirado na criação do Parque Nacional de Yellowstone, o engenheiro André
Rebouças fez uma proposta de criação de Parques Nacionais nas áreas das Sete
Quedas (PR) e da Ilha do Bananal, nos rios Tocantins e Araguaia (TO), ainda
durante o império, em 1876 (Costa, 2002).
A partir da década de 1930 a legislação brasileira começou a avançar nos
cuidados com o ambiente natural, dentre estes podemos destacar: o Código
Florestal de 1934; a Constituição de 1937; o Decreto Legislativo n0 3 de 1948; o
Código Florestal de 1965; o Sistema de Unidades de Conservação do Brasil de
1982; a constituição do Brasil de 1988 e mais recentemente o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC) de 2000 (Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000), representando benefícios aos órgãos públicos responsáveis pela gestão
das UCs e para o conjunto da sociedade civil. Esta lei concedeu dispositivos que
regulam as complexas relações entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente,
propiciando

a

adequada

preservação

de

significativos

e

importantes

remanescentes dos biomas brasileiros, considerando seus aspectos naturais e
culturais (MMA/SBF, 2004).
Sobre a relação entre as Unidades de Conservação (UCs) e o licenciamento de
empreendimentos

efetiva

ou

potencialmente

causadores

de

degradação

ambiental, existem alguns instrumentos legais de grande importância como o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, regulamentado pelo
Decreto 4.340/02, e a Resolução CONAMA nº 13/90, de 6 de dezembro de 1990.
Com relação à Lei do SNUC, o artigo 25 define que as Unidades de Conservação
— exceto as Áreas de Proteção Ambiental (APA) e as Reservas Particulares do
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Patrimônio Natural (RPPN) — devem possuir uma Zona de Amortecimento e
quando conveniente, corredores ecológicos que só podem ser atravessados por
esses empreendimentos se houver autorização específica de seus responsáveis
legais. Já a Resolução CONAMA nº 13/90, de 06/12/1990, dispõe que o
licenciamento de empreendimentos localizados “nas áreas circundantes das
Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, só será concedido
mediante autorização do órgão responsável pela administração da UC”. Neste
sentido, podemos observar no Anexo I (que mostra a imagem das Unidades de
Conservação mais próximas ao empreendimento) que a única UC cujo
empreendimento situa-se na área de amortecimento (10 Km) é a Reserva
Florestal David Vitor Farina. Desta forma, pelos resultados obtidos, deve ser
solicitada anuência a Prefeitura Municipal de Aracruz, responsável pela UC.
A Tabela 5-141 e Tabela 5-142 apresentam algumas informações sobre as
Unidades de Conservação localizadas na área de influência do empreendimento.
Abaixo, são citadas algumas características das mesmas:

1) Reserva Florestal David Vitor Farina: Distante aproximadamente 7,75
Km do empreendimento, esta UC foi criada em 17/07/95 pelo decreto
municipal n0 6144 visando preservar 42,8 ha de área de Restinga e
Tabuleiro no litoral de Aracruz,ES. A criação desta UC foi justificada pela
poucas áreas que prestam a reservas no referido município e pelos
constantes desmatamentos em curso na região. A situação fundiária é
regular já que as terras são de propriedade da Prefeitura Municipal de
Aracruz. Não existe plano de manejo para a Unidade de Conservação.
2) Reserva

Ecológica

Piraquê-Açú

e

Piraquê-Mirim:

Distante

aproximadamente 11,5 Km do empreendimento, esta UC foi criada em
14/07/86 pela Lei municipal n0 994 visando preservar aproximadamente
1500 ha de Manguezal. O plano de manejo desta UC está em fase de
elaboração e durante a realização dos estudos está prevista a redefinição
dos limites e recategorização da Unidade. Parte da área ocupada pela
Unidade de Conservação é de propriedade do município.
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3) Reserva Particular do Patrimônio Natural Restinga de Aracruz:
Distante aproximadamente 18 Km do empreendimento, esta UC foi criada
em 02/05/2007 visando preservar 295,64 ha de Floresta de Tabuleiro e
Restingas. A área não apresenta problemas fundiários pois a área pertence
a Aracruz Celulose S/A, que administra a RPPN e está elaborando o seu
plano de manejo.
4) Reserva Biológica de Comboios: Distante aproximadamente 22 Km do
empreendimento, esta UC foi criada em 25/09/1984 pelo decreto no 90.222
visando proteger 836,39 há de Restinga entre os municípios de Aracruz e
Linhares. Um dos seus principais objetivos é a proteção de sítios de
desova de tartarugas marinhas, especialmente a tartaruga-de-couro
(Dermochelys coriacea). A situação fundiária está regularizada já que as
terras são de propriedade da União e existe plano de manejo da unidade.
5) Área de Relevante Interesse Ecológico Morro da Vargem: Distante
aproximadamente 25,7 Km do empreendimento, esta UC foi criada em
23/11/2005 pelo decreto estadual nº 1.588-R, visando a proteção de 573 ha
de área de Mata Atlântica. Dentre as justificativas para a criação desta UC
se destacam: a existência de Bullbuphyllum gomesii Fraga, descrita como
nova espécie da Família Orchidaceae e a existência de Inselbergs onde
esta espécie é encontrada. A situação fundiária é regular, pois grande
parte da área é ocupada pelo Mosteiro Zen Budista e esta categoria prevê
a existência de áreas particulares. Não existe plano de manejo.

A Figura 5-552 apresenta as Unidades de Conservação no entorno do Estaleiro
Jurong Aracruz.
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Figura 5-552: Mapa das UCS.
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Tabela 5-141: Síntese das principais informações sobre as Unidades de Conservação encontradas na Área de Influência do empreendimento.
Nome da UC

Categoria

Administração Documento Criação

Área (ha)

Parque Natural Municipal David Vitor Farina

Proteção integral

PMA

Decreto nº 6144 de 27/07/95, alterado pelo Decreto nº
14558 de 13/10/2005. O Decreto nº 18566 de 11/09/2008
define os limites do Parque.

Reserva Ecológica Piraquê-Açú e PiraquêMirim

Em adequação ao
SNUC

PMA

Lei Municipal nº 994 de 14/07/86

Reserva Particular do Patrimônio Natural
Restinga de Aracruz

Uso sustentável

Aracruz
Celulose S/A

IS IDAF 015-N,de 02/05/2007

295,64

Reserva Biológica de Comboios

Proteção integral

ICMBio

Decreto no 90.222 de 25/09/1984

836,39

Área de Relevante Interesse Ecológico
Morro da Vargem

Uso sustentável

IEMA

DECRETO Nº1.588-R , de 23 de novembro de 2005

Parque Natural Municipal do Aricanga

Proteção integral

PMA

Lei Municipal nº 1994 de 12/05/97, alterado pelo Decreto
nº 15429 de 02/06/2006

42,8236

1500

573
515,68

Tabela 5-142: Situação das Unidades de Conservação encontradas na área de Influência do Empreendimento.
Nome da UC
Parque Natural Municipal David Vitor
Farina
Reserva Ecológica Piraquê-Açú e
Piraquê-Mirim
Reserva Particular do Patrimônio Natural
Restinga de Aracruz
Reserva Biológica de Comboios
Área de Relevante Interesse Ecológico
Morro da Vargem
Parque Natural Municipal do Aricanga

Distância (Km) do
Ecossistemas
empreendimento
Restinga e Floresta de
7,75
Tabuleiro
11,5

Manguezal

Bacia Hidrográfica

Situação fundiária

Plano de
manejo

Rio Piraquê-Açú

Regular

Inexistente

Rio Piraquê-Açú

Parcialmente regularizada

Em elaboração

Restinga e Floresta de
Tabuleiro
Restinga

Rio Riacho

Regular

Em elaboração

Rio Riacho

Regular

Existente

25,7

Mata Atlântica

Rio Riacho

Regular

Inexistente

25,7

Mata Atlântica

Rio Riacho

Parcialmente regularizada

Em elaboração

18
22

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1304

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

6) Parque Municipal do Aricanga: Distante 25,7 Km do empreendimento,
esta UC foi criada em 12/05/1997 pela lei municipal n0 1994, visando a
proteção de 578,2 ha de área de Mata Atlântica. Dentre as principais
justificativas para a implantação da UC destaca-se a proteção de vários
mananciais e da flora e fauna. A situação fundiária está regularizada já que
o parque foi criado em área pública, pertencente a Prefeitura Municipal de
Aracruz. O plano de manejo da Unidade de Conservação encontra-se em
fase final de elaboração.

Além destas Unidades de Conservação citadas acima, podemos observar que o
empreendimento está na área de amortecimento do Refúgio da Vida Silvestre de
Santa Cruz (7,2 Km) e dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental Costa
das Algas. Estas unidades na realidade ainda não existem, mas trata-se de
propostas de criação de Unidades de Conservação marinhas no litoral do Espírito
Santo. As propostas de criação das referidas UCs encontram-se em análise pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da biodiversidade, órgão ligado ao
Ministério do Meio Ambiente.
Segundo a proposta de decreto de criação os principais objetivos do Refúgio da
Vida Silvestre de Santa Cruz, são:
I - conservar a diversidade biológica e os ambientes naturais livres da utilização
antrópica, principalmente os fundos colonizados por algas e fauna associada e
por comunidades bentônicas, as espécies residentes e migratórias que utilizam
a área para alimentação, reprodução e abrigo, os manguezais e vegetação
costeira e as formações sedimentares bioclásticas e litoclásticas;
II - ordenar o uso e a ocupação da orla marítima para proteger e recuperar os
manguezais e as formações vegetacionais da faixa costeira e valorizar o uso
turístico, recreacional e educativo da orla;
III – contribuir para a recuperação dos recursos biológicos e para a
sustentabilidade das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e de
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pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região, no entorno
da Unidade de Conservação.
Já segundo a proposta de decreto de criação da Área de Proteção Ambiental
Costa das Algas, seus principais objetivos são:
I - proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os
fundos colonizados por algas e fauna associada e por comunidades
bentônicas, as espécies residentes e migratórias que utilizam a área para
alimentação, reprodução e abrigo, os manguezais e vegetação costeira e as
formações sedimentares bioclásticas e litoclásticas;
II – gerenciar o uso dos recursos pesqueiros e organismos marinhos, buscando
garantir a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais
e a valorização das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e de
pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região;
III – orientar o uso e a ocupação da orla marítima visando à proteção e
recuperação das formações vegetacionais da faixa costeira e a proteção e
valorização das paisagens naturais e belezas cênicas.
Sobre os impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento
podemos destacar:
Como o empreendimento está localizado dentro da zona de amortecimento da
Reserva Florestal David Vitor Farina sugere-se que seja destinada verba
compensatória para esta Unidade de Conservação conforme prevê o Decreto Nº
6.848, de 14 de maio de 2009. Este decreto, recém publicado no Diário Oficial da
União, altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no 4.340, de 22 de agosto de
2002, para regulamentar a compensação ambiental, trazendo as fórmulas
necessárias para a realização do cálculo da compensação ambiental cabível. O
valor deve ser estabelecido, em comum acordo entre o empreendedor e o órgão
licenciador e sua aplicação (conforme estabelecido no Art. 33 do decreto n0 4340
de 22 de agosto de 2002, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:
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I – regularização fundiária e demarcação das terras;
II – elaboração, revisão ou implementação de plano de manejo;
III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão,
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de
amortecimento;
IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de
conservação; e
V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de
conservação e área de amortecimento.
Além disto, devido aos impactos diretos e não mitigáveis do empreendimento ao
Refúgio da Vida Silvestre de Santa Cruz e Área de Proteção Ambiental Costa das
Algas, sugere-se o apoio do empreendedor para a criação destas unidades de
conservação. A forma e os valores deste apoio devem ser definidos junto com o
poder público, já que as referidas unidades ainda não existem oficialmente.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

MEIO SOCIOECONÔMICO

A seguir se apresenta a caracterização dos meios sócio-econômico e cultural a
serem atingidos pelo empreendimento, seguindo as duas linhas de abordagem
descritiva especificadas no Termo de Referência, relativas às áreas de influência
direta e indireta.
Um foco da análise considera a população existente na área atingida diretamente
pelo empreendimento (AID) – o município de Aracruz. Outro foco apresenta as
inter-relações próprias do meio sócio-econômico regional e passíveis de
alterações por efeitos indiretos (AII) do empreendimento – segmentos da
população residente no setor litoral dos municípios de Fundão e Serra e outro
segmento localizado no município de Ibiraçu, principalmente ao longo das vias de
transporte rodoviário.
A metodologia utilizada incluiu a organização de dados secundários disponíveis
para o Espírito Santo e os municípios das áreas de influência. Uma análise
estatística dos dados disponíveis sobre vulnerabilidade social foi realizada para a
região de Aracruz. Outros dados sobre mão-de-obra e desemprego foram
coletados junto aos diversos setores da Secretaria do Estado do Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES.
Visitas às comunidades da Área de Influencia Direta (AID), entrevistas as suas
respectivas lideranças comunitárias e formadores de opinião no município de
Aracruz, além de reuniões com o setor pesqueiro e representantes de aldeias
indígenas foram realizadas durante o período do diagnóstico ambiental, de
fevereiro a outubro de 2009. Também foram conduzidas entrevistas com
candidatos cadastrados para possível emprego no posto do SINE-ES na Barra de
Riacho.
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Algumas informações foram selecionadas para caracterizar os três municípios da
Área de Influência Indireta. A maior parte do Diagnóstico Ambiental, porém,
focaliza o município de Aracruz. Foram integradas na discussão desse município
informações comparativas com as dos municípios de Fundão, Ibiraçu e Serra.
Dados desagregados ao nível de distrito não são disponíveis para os municípios
da AII.

5.4.1 Caracterização da área de influência indireta
5.4.1.1 Município da Serra
O município da Serra possui 553,25 km2 de extensão territorial e está inserido na
Região Metropolina da Grande Vitória (RMGV), distando 28 km da capital Vitória.
Sua sede está compreendida nas seguintes coordenadas geográficas: 20º 07' 43''
de Latitude Sul e 40º 19' 07'' de longitude WGR. A Figura 5-553 apresenta o
mapa do Estado do Espírito Santo com destaque para o município da Serra.
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Figura 5-553: Mapa do Estado do Espírito Santo com ênfase ao
município da Serra.
Fonte: http://www.geocities.com/psdcserra/capitulo4.html

5.4.1.1.1 Histórico da Serra
O histórico do município da Serra esta ligado às missões jesuíticas que ocuparam
a região a partir do século XVI. Logo iniciada a colonização, rapidamente foi
criada a freguesia da Serra em 1752, devendo-se este nome por ter fixado ao pé
do morro Mestre Álvaro as primeiras populações. No século seguinte, sua
condição foi elevada à categoria de vila e, em 1833, chegou ao status de cidade.
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As tribos Goytacazes, que formaram os primeiros habitantes do município, foram
rapidamente cedendo espaço para outros povos, que imprimiram na região novas
formas de cultura, normas e valores.

5.4.1.1.2 Aspectos econômicos
Desde a sua formação, a Serra teve grande participação no desenvolvimento da
economia do Estado, iniciada por sua produção, em larga escala, da cana-deaçúcar, que se apresentava de grande representatividade no panorama local. No
século XIX, os canaviais deram lugar à produção cafeeira, que passou a ocupar
lugar de destaque no panorama econômico de todo o país.
Contudo, com a crise do mercado cafeeiro na década de 1920, a erradicação do
café fez com que a produção agrícola do município retornasse às culturas de
subsistência. Após esse período, em 1950, foi inserido o cultivo do abacaxi como
fonte alternativa para restabelecer a economia local.
Em meados dos anos sessenta, uma nova fase de desenvolvimento econômico
do município foi marcante, iniciando-se o processo de inserção industrial no
município. Esta nova fase é marcada pela reorientação do sistema de exportação
de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD para a região Norte
de Vitória, com a construção do Porto de Tubarão.
No final da década de 1970, foi inaugurado no município o Centro Industrial de
Vitória – CIVIT. A chegada deste empreendimento significou a implantação de
indústrias, principalmente do ramo da siderurgia e metalurgia. Essas indústrias
acabaram aumentando a demanda por moradia em todo o município da Serra, na
tentativa de diminuir o deslocamento de casa para o trabalho. Neste sentido,
foram criados alguns conjuntos residenciais, como Barcelona e Serra Dourada,
por exemplo, para atender tais demandas.
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Se por um lado, nas três ultimas décadas do século passado a indústria
representou o maior alicerce da economia do município, este quadro foi alterado
no início do novo milênio, a partir de um desenvolvimento do comércio varejista, e
no de serviços em geral, representados pelos shoppings, instituições de ensino e
de saúde privados. Essa diversificação na economia contribuiu, ao longo dos
anos, para que as principais atividades econômicas do município estivessem
atreladas, à indústria, ao comércio e às atividades imobiliárias, como conforme
mostrado na Tabela 5-143.
Tabela 5-143: Principais atividades econômicas do município e pessoas ocupadas.
Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE)

Município da Serra
Número de unidades
Pessoal ocupado
locais (Unidades)
total (Pessoas)

A)
Agricultura,
pecuária,
silvicultura
e
exploração florestal
B) Pesca
C) Indústrias extrativas
D) Indústrias de transformação
E) Produção e distribuição de eletricidade, gás e
água
F) Construção
G)
Comércio,
reparação
de
veículos
automotores, objetos pessoais e domésticos
H) Alojamento e alimentação
I) Transporte, armazenagem e comunicações
J)
Intermediação
financeira,
seguros,
previdência
complementar
e
serviços
relacionados
K) Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços
prestados às empresas
L) Administração pública, defesa e seguridade
social
M) Educação
N) Saúde e serviços sociais
O) Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
P) Serviços domésticos
Q) Organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais
Total
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2006.

35

76

02
53
1.239

625
23.606

12

778

498

13.180

4.990

24.224

584
526

3.161
8.276

102

440

1.081

15.751

06

8.998

191
224
820
-

1.604
2.289
1.901
-

-

-

10.363

104.909
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A diversificação da economia também tem se refletido diretamente na ampliação
de investimentos públicos e privados em áreas de maior relevância para a
acumulação de capital, o que tem influenciado no aumento de serviços e
equipamentos públicos e coletivos nessas áreas, como também na valorização do
solo urbano, fruto da especulação imobiliária. O incremento deste setor específico
contribuiu para que a Serra tenha se tornado alvo de grandes empreendimentos
imobiliários nos últimos 5 anos, voltados principalmente para as classes médias.
Contudo, o crescimento econômico do município não tem ainda se refletido nas
condições gerais de vida dos trabalhadores, totalizando 50,98% aqueles que
possuem rendas que atinjam até 2 salários mínimos ao mês (IBGE, 2000).

5.4.1.1.3 Aspectos populacionais
A miscigenação ocorrida no município, desde sua formação, contribuiu para que,
atualmente, grande parcela de sua população seja constituída por diferentes
etnias, representada principalmente pela parda, com 52,8% da população, e
branca, com 38% (Figura 5-554).

52,86%

Parda
38,60%

Branca
7,29%

Preta
Sem declaração

0,61%

Indígena

0,49%

Amarela

0,14%

Figura 5-554: Distribuição da população por cor ou raça.

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.
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Outro aspecto a ser destacado é a diversidade existente no município no que se
refere à religião. Neste sentido, observa-se que 51,04% da população se
declararam católicos, enquanto 34,36% são pertencentes a grupos religiosos de
diferentes origens evangélicas, e outros 1,04% são Testemunhas de Jeová e
0,66% são espíritas (IBGE – Censo Demográfico 2000).
Até meados da década de 1970 a população do município estava localizada, em
grande maioria, na zona rural. No decorrer dos anos, o perfil da população passou
de rural para urbana, de modo que, atualmente, mais de 99% da população do
município encontram-se na área urbana. Tal fato é resultante de dois fatores
principalmente: o primeiro é decorrente do êxodo rural das populações do interior
para as áreas urbanas. E o segundo, é resultante da transformação de áreas
rurais em áreas urbanas, o que originou a formação de grande parte dos bairros
do município.
O aumento populacional e urbano do município também se deve às grandes
migrações de populações de vários estados e municípios. Dentre os fatores que
atraíram

este

fluxo

migratório,

destaca-se

a

instalação

dos

grandes

empreendimentos industriais no município. Uma vez que, após a implantação
desses empreendimentos houve grande deslocamento populacional para o
município, atraído pelos postos de trabalho abertos por estas indústrias.
Em termos de crescimento populacional, a Serra saltou de 17.286 habitantes em
1970 para 321.181 em 2000. Isso demonstra que, no período de 30 anos o
município teve um crescimento absoluto de 303.895 habitantes (Tabela 5-144).
Tabela 5-144: Flutuação no município da Serra no período de 1970 a 2000.
Serra
1970

1980

1990

2000

Total

17.286

82.568

222.158

321.181

Urbana

7.967

80.300

220.615

319.621

Rural

9.319

2.268

1.543

1.560

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000.
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A população da Serra é predominantemente jovem. Em 1970 aquela que se
encontrava em idade produtiva (de 15 a 64 anos) representava 52,94%. Esse
índice passou a ser mais considerável nos anos posteriores, totalizando 59,51%
em 1991 e 65,72% em 2000.
Ao compararmos a população por gênero, observamos que em proporções bem
pequenas o número de mulheres supera o dos homens, tanto no ano de 1991
como em 2000, períodos utilizados como referência. Notamos ainda que esta
diferença prevalece na população que se encontra em idade produtiva, conforme
destacado na Tabela 5-145.
Tabela 5-145: Distribuição da população por faixa etária e sexo.
Grupos de idade
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos ou mais
% Total geral da amostra

1991
Homens
Mulheres
6,34
6,07
6,79
6,53
6,19
6,07
4,78
4,98
4,43
4,79
4,53
5,05
4,48
4,59
3,83
3,73
2,64
2,37
1,72
1,62
1,21
1,25
0,96
1,01
0,73
0,82
0,51
0,56
0,29
0,34
0,18
0,21
0,16
0,23
49,80
50,20

2000
Homens
Mulheres
5,25
5,10
4,99
4,85
5,37
5,29
5,55
5,57
5,06
5,18
4,24
4,49
3,94
4,32
3,77
4,08
3,37
3,48
2,63
2,62
1,80
1,66
1,04
1,24
0,77
0,92
0,68
0,75
0,46
0,48
0,21
0,29
0,00
0,00
49,34
50,66

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000.

Em relação aos idosos, enquanto na década de 1970 existiam aproximadamente
dez idosos para cada cem jovens, em 1991 essa proporção foi significativamente
reduzida para 6,54 idosos para cada cem jovens. Contudo, alguns fatores ligados
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à melhoria na qualidade de vida da população, contribuíram para que em 2000 a
população idosa chegasse a representar dez idosos para cada cem jovens.

5.4.1.1.4 Serviços relacionados à infra-estrutura básica
A melhoria no acesso a determinados serviços públicos, como a saúde, por
exemplo, e a melhoria nos serviços relacionados à infra-estrutura básica, foram
alguns fatores que atribuímos para o aumento da expectativa de vida da
população serrana.
Os serviços relacionados ao abastecimento e tratamento de água abrangem
quase toda a população. Dentre as principais formas de abastecimento de água,
verificou-se que a população está quase 100% ligada à rede geral, conforme
demonstrativo na Figura 5-555.

Outra forma
Poço ou nascente
(na propriedade)

Rede geral
0

20

40

60
%

80

100

120

Figura 5-555: Formas de abastecimento de água.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

No que se refere a outros serviços relacionados ao saneamento básico, podemos
constatar que existe uma deficiência na distribuição de alguns que são
fundamentais na melhoria de sua qualidade de vida. Neste sentido, observa-se
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que, mesmo que a maioria da população seja servida de rede geral de esgoto,
existe um percentual significativo que utiliza outros meios de coleta do esgoto
doméstico, como a fossa séptica e rudimentar, por exemplo, (Figura 5-556).

Rio, lago ou mar
Inexistência de
Banheiro ou sanitário

Vala
Fossa séptica
Fossa rudimentar

0,64%
1,10%
8,46%
11,67%
15,78%

Rede geral de esgoto
ou pluvial

61,76%

Figura 5-556: Tipo de esgotamento sanitário.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

De acordo com IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento, o volume de esgoto
coletado diariamente pela rede geral é de 23.922m³, sendo este, um índice um
pouco menor do que o do esgoto tratado, chegando a 19.255m³ por dia.
Por outro lado, 93,88% do lixo produzido no município são coletados pelo serviço
de limpeza pública, e em seguida transportados para um aterro sanitário, que
acaba sendo seu destino final. Já aqueles que não são atendidos pelos serviços
de coleta de lixo, utilizam outros meios para o destino final do lixo, somando
3,42% a população que queima seu próprio lixo, e outros 2,21% que lançam em
terrenos baldios ou logradouros (IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento).
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5.4.1.1.5 Áreas de Influência Indireta do empreendimento localizadas no
município da Serra
Os distritos de Carapina e Nova Almeida, que terão influência indireta do
empreendimento, possuem diferentes características gerais. O primeiro exerce
uma importante influência na dinâmica da economia do município, sediando
empresas de diferentes segmentos, e ainda a maior parte da população do
município, estando servido de uma infra-estrutura básica necessária para o bom
desempenho da economia local.
Por outro lado, o distrito de Nova Almeida, por ser área litorânea, tem uma
importância no turismo, abrigando ainda parte da história do município através da
Igreja dos Reis Magos. Mesmo tendo características de lugar de veraneio, é local
de moradias permanentes. As populações que habitam aquela região, muitas
vezes trabalham em outras localidades, já que sua economia é aquecida apenas
com a chegada dos turistas.

5.4.1.2 Município de Ibiraçu
O município de Ibiraçu possui uma área de 200.62 km2, estando a 73 km de
distância de Vitória. Sua população totaliza 13.009 habitantes, com uma
densidade populacional de 50,56 hab/km2. A Figura 5-557 apresenta a
localização da sede de Ibiraçu e suas principais vias de acesso.
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Figura 5-557: Mapa de localização de Ibiraçu.
Fonte: http://www.ibiracu.com/noticia.php?id=149

5.4.1.2.1 Histórico de Ibiraçu
A colonização de Ibiraçu se deu a partir da chegada dos primeiros imigrantes
italianos no Estado do Espírito Santo em 1877, a partir da construção de um
barracão para abrigá-los. Dentre as principais dificuldades encontradas pelos
colonos, destacam-se aquelas relacionadas com seu ambiente natural, já que a
região era toda composta de mata fechada. Posteriormente, com o aparecimento
de epidemias como a febre amarela que, assolou o Estado em 1878, boa parte
dos colonos morreu.
Após algumas mudanças de nomes, a vila passou ao status de cidade somente
em 1932, e seu atual nome foi instituído em 1943, através do Decreto-Lei
estadual 15.177.
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5.4.1.2.2 Aspectos econômicos
O município de Ibiraçu abriga o primeiro mosteiro Zen Budista da América Latina.
Fundado desde 1974 a 350m de altitude, entre rochedos e vegetações nativas,
com uma área de 150 hectares de Mata Atlântica, é um dos principais atrativos
turísticos da região. Algumas igrejas construídas há mais de um século também
apresentam características marcantes de uma população que carrega em suas
origens o catolicismo como a religião predominante da região.
Por estar localizado na principal rodovia que liga o Estado a diversos pontos do
país, o município de Ibiraçu serve como lugar de parada para caminhoneiros e
viajantes que passam pela BR – 101 Norte, diariamente. Neste sentido, o ramo do
comércio e de serviços em geral, são os mais beneficiados por este aspecto. O
ramo imobiliário também é bastante representativo na região, sendo o setor que
mais emprega no município, conforme destacado na Tabela 5-146 a seguir.
Tabela 5-146: Principais atividades econômicas do município e pessoas ocupadas.
Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE)

Ibiraçu
Número de unidades
Pessoal ocupado
locais (Unidades)
total (Pessoas)

A)
Agricultura,
pecuária,
silvicultura
e
exploração florestal
B) Pesca
C) Indústrias extrativas
D) Indústrias de transformação
E) Produção e distribuição de eletricidade, gás e
água
F) Construção
G)
Comércio;
reparação
de
veículos
automotores, objetos pessoais e domésticos
H) Alojamento e alimentação
I) Transporte, armazenagem e comunicações
J)
Intermediação
financeira,
seguros,
previdência
complementar
e
serviços
relacionados
K) Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços
prestados às empresas
L) Administração pública, defesa e seguridade
social
M) Educação
N) Saúde e serviços sociais

02

X

01
07
58

X
64
902

02

X

32

939

205

713

21
44

203
229

36

91

300

1.387

03

419

09
07

37
15
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Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE)
O) Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
P) Serviços domésticos
Q) Organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais
Total

Ibiraçu
Número de unidades
Pessoal ocupado
locais (Unidades)
total (Pessoas)
82
167
-

-

809

5.215

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2006.

Dentre aqueles que possuem renda, muitos recebem menos de 1 salário mínimo
por mês. Por outro lado, é bastante significativo o índice de pessoas que possuem
rendas maiores que 3 salários mínimos (Figura 5-558).

Figura 5-558: Rendimento nominal mensal do responsável pelo domicílio
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

Observa-se que a diversificação de rendimento da população, não demonstra ser
reflexo de uma gama de variedade das atividades econômicas, já que a maior
parcela daqueles que possui ocupação está relacionada com poucas atividades,
como a imobiliária, indústria, construção, comércio ou prestação de serviços, por
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exemplo. Contudo, vale ressaltar que muitos trabalham por conta própria, e em
muitos casos, a renda varia de acordo com os serviços executados. Estes fatores,
quando somados a outros, podem justificar tamanhas disparidades entre aqueles
que recebem os mais baixos salários e os que recebem os mais altos.

5.4.1.2.3 Aspectos populacionais
A predominância de uma população branca naquele município deve-se muito ao
fato da colonização ocorrida na região ter sido de origem italiana. Contudo, ao
levarmos em consideração que aquela população não permaneceu isolada,
comunicando-se com outras, isso permitiu a união de diferentes povos, e com
isso elevasse o número de populações de diferentes cores e raças, conforme
destaca o IBGE.

Figura 5-559: População distribuída por cor ou raça no município de
Ibiraçu no ano de 2000
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

É interessante observar que, mesmo que a colonização ocorrida naquela região
tenha sido de origem européia, tendo cessado o fluxo de imigrantes italianos já no
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final do século XIX, o índice de pessoas de cor parda é quase compatível com
aquelas que se declararam branca.
Outro aspecto importante relacionado àquela região é que sua população reduziuse de maneira bastante significativa nas últimas décadas. Enquanto em 1970 e
1980 foi cada vez mais crescente o índice populacional daquela região, nos anos
90 esse quadro muda bruscamente (Figura 5-560).

Figura 5-560: Evolução populacional
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

Enquanto houve uma redução significativa da população de Ibiraçu entre 1990 e
2000, em outros municípios do Estado ocorreu uma situação inversa, tendo um
crescimento populacional bastante representativo no mesmo período, sendo este
fato ainda mais perceptível nos municípios mais próximos da Capital, como Serra.
Por outro lado, nota-se que no período compreendido entre 1970 e 2000, a
população do município de Ibiraçu progressivamente se urbanizou. De modo que,
enquanto em 1970 a maior parcela da população ainda era de origem rural, nas
décadas posteriores este quadro mudou, alcançando em 2000 um total de
83,02% da população residente em áreas urbanas (Figura 5-561).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1323

Número de Habitantes

14.000
12.000
10.000
8.000

Urbana

6.000

Rural

4.000
2.000
0
1970

1980

1991

2000

Ano

Figura 5-561: Evolução da população urbana
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

Outro dado importante é que a população mesmo sendo majoritariamente jovem,
teve um acréscimo significativo de pessoas acima de 60 anos, enquanto houve
uma ligeira diminuição do número de crianças de 0 a 14 anos de idade entre os
períodos compreendidos entre 1991 a 2000.
Vale destacar ainda que somam-se 64,33% a população que se encontra em
idade economicamente produtiva (15 a 64 anos) no ano de 2000 (Figura 5-562).
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Figura 5-562: População por idade.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

5.4.1.2.4 Serviços relacionados à infra-estrutura básica
Quanto aos serviços de infra-estrutura, observa-se que a maioria da população,
85,4%, é servida com abastecimento de água (Figura 5-563).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

13,91%

0,63%

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1325

Rede geral
Poço ou nascente (na
propriedade)
85,46%

Outra forma

Figura 5-563: Forma de abastecimento de água
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico.

É interessante notar que, em grande parte, a população é servida pela rede geral
de abastecimento de água. Já em relação ao esgotamento sanitário, a maioria é
coletado pela rede geral de esgoto. De 1.048m³ de esgoto coletado, a mesma
quantidade é tratada diariamente antes de retornar à natureza. Contudo, a
existência de outras formas alternativas para o destino final do esgoto, tem
contribuído para que o mesmo seja lançado ao meio ambiente in natura (Figura
5-564).
O lançamento de esgoto em locais inapropriados acaba sendo um dos
responsáveis por causar alguns problemas sociais e ambientais na região. Seja
pela proliferação de vetores ou de epidemias, como também pela degradação dos
ecossistemas lacustres principalmente, quando recebem o esgoto in natura.
Quanto ao lixo produzido, a maioria é coletada pelo serviço de limpeza pública.
Contudo, é bastante elevado o índice de moradores da região que queimam seu
próprio lixo (Figura 5-565).
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Outro escoadouro

0,72%

Vala

3,05%

Fossa rudimentar

5,64%

Fossa séptica

7,05%

Rio, lago ou mar

10,41%

Rede geral de esgoto ou pluvial

71,18%

Não tinham banheiro nem sanitário

1,94

Figura 5-564: Tipo de esgotamento sanitário
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico.

Rio, lago ou mar

0,38%

Enterrado (na
propriedade)

0,69%

Outro destino

1,33%

Terreno baldio ou
logradouro
Caçamba (serviço
de limpeza)
Queimado (na
propriedade)

2,40%

12,58%

15,21%

67,40%

serviço de limpeza

Figura 5-565: Destino final do lixo
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.

Cabe ainda acrescentar que, de acordo com Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico, mais de 70% do lixo coletado pelo serviço de limpeza da prefeitura são
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destinados a vazadouro a céu aberto, ou seja, para o “lixão”, e outros 30% não
possuem destino certo.

5.4.1.3 Fundão
O município de Fundão faz divisa com o município da Serra, estando a 63km de
distância de Vitória. Sua área é compreendida por 279,65km², com uma
população de 13.009 habitantes. A Figura 5-566 apresenta um mapa onde é
possível visualizar a localização do município e suas cidades limítrofes.

Figura 5-566: Mapa de localização do município de Fundão
destacado na cor vermelha
Fonte: http://maps.msn.com.

5.4.1.3.1 Histórico de Fundão
As primeiras aglomerações humanas do atual município de Fundão se iniciaram
após a ocupação da Vila de Nova Almeida em 1757, distrito pertencente
atualmente ao município da Serra. Até o inicio do século XX, Fundão
caracterizava-se como um pequeno povoado localizado às margens do rio Reis
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Magos, de onde originou seu nome, devido a profundidade das águas que
banham a cidade. Foi com a construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas que o
povoado passou a apresentar um crescimento populacional, e em 1903, Fundão
se tornou sede do distrito.
Boa parte do seu território compreendia a região de Nova Almeida, que em 1923
voltou a pertencer ao município da Serra. Mesmo com o desmembramento dessa
região, o balneário de Praia Grande, continuou fazendo parte do município de
Fundão, como principal ponto turístico daquele município. Suas belezas naturais
potencializam o turismo, que está associado tanto ao agroturismo como ao
ecoturismo, movimentando parte de sua economia, principalmente nos períodos
de verão (Figura 5-567).

Figura 5-567: Vista de Praia Grande em Fundão
Fonte: http://www.ferias.tur.br/fotos/1869/fundao-es.html.

5.4.1.3.2 Aspectos econômicos
O município de Fundão é servido de diferentes ramos de atividades econômicas;
as principais atividades desenvolvidas na região estão associadas principalmente
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às atividades imobiliárias, com 542 unidades locais e 2.262 de pessoal ocupado,
e ao comércio, que abrange 363 unidades comerciais

e ocupam 841

trabalhadores formalmente contratados; no entanto, quando analisado a mão-deobra informal ocupada neste setor, estes números apresentam-se ainda maior. As
indústrias de transformação também aparecem como importante ramo de
absorção de mão-de-obra, ocupando 711 trabalhadores, com 81 unidades locais,
como pode ser visualizado na Tabela 5-147.
Tabela 5-147: Principais atividades econômicas do município.
Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE)

Município de Fundão
Número de
Pessoal ocupado
unidades locais
total (Pessoas)
(Unidades)

A) Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração
florestal
B) Pesca
C) Indústrias extrativas
D) Indústrias de transformação
E) Produção e distribuição de eletricidade, gás e
água
F) Construção
G) Comércio; reparação de veículos automotores,
objetos pessoais e domésticos
H) Alojamento e alimentação
I) Transporte, armazenagem e comunicações
J) Intermediação financeira, seguros, previdência
complementar e serviços relacionados
K) Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços
prestados às empresas
L) Administração pública, defesa e seguridade
social
M) Educação
N) Saúde e serviços sociais
O) Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
P) Serviços domésticos
Q) Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais
Total

08

69

02
88

X
711

02

X

38

288

363

841

36
113

196
519

16

189

542

2.262

04

754

16
23
62
-

15
48
99
-

-

-

1.313

6.007

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2006.

O município de Fundão apresenta empreendimentos de menor porte que os
estabelecidos nos municípios vizinhos, como Serra e Aracruz, os quais
apresentam empreendimentos industriais de grande porte, como a indústria de
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celulose Fibria, em Aracruz, e a mineradora Vale, na Serra. Neste sentido, o
município de Fundão encontra-se numa situação desprivilegiada em relação aos
seus municípios vizinhos, tanto no que se refere ao desenvolvimento econômico,
quanto nos investimentos públicos e privados, investimentos estes que poderiam
contribuir para o crescimento da região.

5.4.1.3.3 Aspectos populacionais
De acordo com dados do Censo Demográfico de 2000, no município de Fundão
há uma predominância da população parda, representando 48,90% da população
do município, seguida da população branca, com 43,96%. As demais categorias
de cor/raça da população do município apresentam-se em menor proporção,
sendo 6,7% de negros e menos de 1% de Amarelos e Indígenas, conforme
Figura 5-567.

Parda

48,90%
43,96%

Branca
6,77%

Preta
Sem declaração

0,13%

Indígena

0,16%

Amarela

0,08%

Figura 5-568: Distribuição da população por cor ou raça.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

A diversidade existente no município também é destacada pela religião. Mesmo
sendo a maioria pertencente à igreja Católica, que totaliza 75,29% da população,
é bastante significativo o número de evangélicos de diferentes denominações,
que somam 32,58%.
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Seguindo a mesma lógica dos municípios vizinhos, a população urbana de
Fundão só ultrapassou a rural a partir da década de 1980 (tabela 4.8), quando
intensificou a implantação de novas indústrias para o eixo norte do Estado,
aumentando, assim, o fluxo populacional das regiões mais próximas dos pólos
industriais. Além disso, a intensificação do fluxo migratório do campo para a
cidade foi outro fato marcante daquele período nas diferentes regiões do país na
mesma época (Figura 5-569).

12.000

Nº de habitantes

10.000
8.000
Urbana

6.000

Rural

4.000
2.000
0
1970

1980

1991

2000

Ano

Figura 5-569: Evolução da população urbana
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

Num curto período de tempo, o município de Fundão tornou-se cada vez mais
urbano, totalizando 83,02% da população que vivia na área urbana do município
em 2000. Naquele mesmo período, a população do município estava distribuída
com certa proporcionalidade entre homens (49,88%) e mulheres (48,68%).
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Figura 5-570: Pirâmide etária da população de
Fundão no ano de 2000
Fonte: IBGE

A grande maioria desta população está compreendida na faixa etária produtiva
(15 a 64 anos) somando 64,76%. Vale destacar ainda, que a população
compreendida no intervalo de 10 a 19 anos é bastante representativa, somando
20,02% da população, demonstrando a predominância de uma população jovem
naquele município, fato este já identificado no senso demográfico de 1991. Por
outro lado, a população que se encontra com idade superior a 59 anos totaliza,
apenas, 6%.

5.4.1.3.4 Serviços relacionados à infraestrutura básica
De acordo com interpretação do IPEA (Instituto de Pesquisa Aplicada) para que
um domicílio possua saneamento básico adequado, é necessário uma infraestrutura

que

permita

o

acesso

a

determinados

serviços

realizados,

principalmente pelo poder público em nível municipal. Dentre eles destacam-se o
acesso à água canalizada de rede geral, rede coletora de esgoto ou fossa séptica
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e, ainda, coleta direta ou indireta do lixo. No que tange a estes aspectos o
município de Fundão mostra-se deficiente em alguns deles.
Quanto ao abastecimento de água, por exemplo, mesmo que a maioria da
população tenha seu fornecimento de água pela rede geral, é considerável o
número de entrevistados que declararam se utilizar de poços ou nascentes
(Figura 5-571).

80,22%

19,28%

0,50%
Rede geral

Poço ou
nascente (na
propriedade)

Outra forma

Figura 5-571: Formas de abastecimento de água
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

Isto pode estar associado ao número de pessoas vivendo em propriedade rurais
na região, que normalmente não são beneficiadas com os serviços de
saneamento existentes na cidade.
Em relação ao destino final do esgoto sanitário dos domicílios, verifica-se que a
ausência de interceptores para ligar toda a população na rede geral de esgoto,
tem contribuído para que seu destino final seja em parte lançado no interior de
ambientes lacustres, como rios, lagoas e no mar (10,41%), assim, pode ser
verificado na Figura 5-572. Tal fato pode acarretar o agravamento de problemas
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relacionados, tanto à saúde da população, como também a fatores que venham
comprometer a qualidade ambiental do município.

Outro escoadouro
Inexistência de
banheiro e de sanitário

0,72%
1,94%

Vala

3,05%

Fossa rudimentar

5,64%

Fossa séptica

7,05%

Rio, lago ou mar

10,41%

Figura 5-572: Tipo de esgotamento sanitário
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000.

O lixo também representa um problema de ordem ambiental na região. Pois
grande parte do lixo produzido é eliminado de maneira incorreta, seja através de
queimadas (que acabam contribuindo para o empobrecimento do solo e ainda
causando riscos de incêndios em períodos de seca, principalmente), como
também pelo seu despejo em locais inapropriados como em terrenos baldios,
logradouros e nos cursos de água.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Enterrado (na propriedade)

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1335

0,62%
1,32%

Coletado em caçamba de serviço de
limpeza

1,71%
2,18%

Queimado (na propriedade)

16,12%
78,04%

Coletado

79,74%

Figura 5-573: Destino final do lixo.
Fonte: IBGE - Censo Demográfico.

Por outro lado, o destino final do lixo coletado pelo poder público municipal,
através dos serviços de limpeza pública, não é menos problemático daqueles até
aqui apontados. Uma vez que, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico de 2000, 100% do lixo coletado no município são destinados
aos vazadouro a céu aberto, os denominados “lixões”.

5.4.2 Priorização de mão de obra
O

diagnóstico

antrópico

de

mão-de-obra

nas

áreas

de

influência

do

empreendimento leva em consideração a análise da população economicamente
ativa e os fluxos de emprego-desemprego regional. Os dados secundários
permitem algum nível de diagnóstico em relação ao potencial da população
residente em satisfazer a demanda para mão-de-obra qualificada, semiqualificada e não qualificada do projeto. A seguir serão analisados (1) diversas
características da população residente referentes a sua qualificação atual para as
possíveis demandas do empreendimento; (2) os fluxos de emprego-desemprego
durante os últimos anos e (3) a potencialidade institucional local para mobilizar,
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qualificar e encaminhar a mão-de-obra necessária nessas duas etapas do
empreendimento.
Alguns conceitos básicos são relevantes para essa análise. O primeiro se trata de
definições do desemprego, um fenômeno presente na atual crise econômica
mundial e brasileira. O outro envolve a relação entre nível educacional, inclusive a
taxa de analfabetismo e a população economicamente ativa – PEA.
A taxa de desemprego ou de desocupação no Brasil, teoricamente, é a parte da
população econômica ativa, portanto em idade adulto, e em condições saudáveis
para exercer alguma atividade na sociedade, e que, infelizmente, por
circunstâncias devidas, não está podendo realizar sua função social. Desemprego
natural, é uma taxa para a qual uma economia caminha a longo prazo, sendo
compativel com o estado de equilíbrio de pleno emprego e com a ausência de
inflação (Veja http://pt.wikipedia.org/wiki/Desemprego.) Nessa situação, há um
número de trabalhadores sem emprego, mas a oferta e a demanda por emprego
estão em equilíbrio, condição rara em qualuer economia atual.
O desemprego friccional resulta da mobilidade da mão-de-obra e pode ser
componente do desemprego natural. Ocorre durante o período de tempo em que
um ou mais indivíduos se desempregam de um trabalho para procurar outro
(idem). Também poderá ocorrer quando se atravessa um período de transição, de
um trabalho para outro, dentro da mesma área, como acontece na construção
civíl.
Segundo a Tabela 5-148, a população economicamente ativa do Espírito Santo é
de 1.511.832 habitantes, a população ocupada corresponde a 1.309.287 e a
desocupada é de 202.545 pessoas, o que representa 13,39% da população
economicamente ativa.
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Tabela 5-148: Indicadores de mercado de trabalho do Espírito
Santo – 2000.
Mercado de Trabalho
Indicadores
População total
População em idade ativa (10 anos e mais)
Aposentados
População economicamente ativa
População ocupada
População desocupada
Taxa de atividade
Taxa de desocupação

Total
3.097.498
2.524.484
252.390
1.511.832
1.309.287
202.545
59,9
13,4

Fonte: IBGE Censo 2000.

O somatório da população de 10 a 14 anos, que freqüenta escola e trabalha
(20.346) e procura emprego (8.034), corresponde a 9,6% da população total
dessa faixa etária.
Do total de 319.641 jovens de 15 a 24 anos que trabalhava, 36,2% (o equivalente
a 115.741 pessoas) receberam entre 1 e 2 salários mínimos; 27,3% (87.270
pessoas) receberam de ½ a 1 salário mínimo; 11,5% (36.967 pessoas) não
tiveram rendimentos e apenas 3% da população (9.833) entre 15 e 24 anos
garantiram rendimentos acima de 5 salários mínimos, como mostra a Tabela 5149.
Tabela 5-149: População de 15 a 24 anos por condição de ocupação, segundo
freqüência escolar, 2000.
Condição de
Não
ocupação /
trabalham
freqüência escolar
Freqüenta escola
132.714
Não freqüenta escola
90.955
Total
233.669
Fonte: IBGE Censo 2000.

Trabalham
99.186
220.456
319.641

Não trabalham
mas procuram
trabalho
44.824
46.913
91.737

Total de
pessoas de 15
a 24 anos
276.724
358.324
635.047

Recentes tendências no estado do Espírito Santo modificam, consideravelmente,
esse quadro de 2000. Os investimentos previstos para o Espírito Santo estão
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divididos, a seguir, por empresas – Aracruz Celulose, Portocel, Arcelor Mittal
Tubarão, Vale, Petrobrás, Samarco e Baosteel – e seus respectivos projetos.
Tais investimentos acarretarão em um número considerável de mobilização de
mão-de-obra para essas empresas, como mostra a tabela a seguir, onde estão as
previsões de mão-de-obra para os referidos projetos, divididos segundo os anos
de 2008 a 2012 e de acordo com as regiões, respectivamente.
Tabela 5-150: Investimentos previstos no Espírito Santo 2008-2012.
Projeto

2008

2009

2010

2011

2012

Valor Total
(US$ Milhões)

ARACRUZ
121

Otimização – Branqueamento
PORTOCEL
Expansão
ARCELOR MITTAL TUBARÃO

121

36

36

2º Forno TLQ - Ampliação

90

90

TPS
VALE
8º Pelotização

5
350

350

Novo Porto Ubu e ferrovia Litorânea Sul

200

750

Ferrovia Litorânea Norte

200

300

500

Melhorias
PETROBRÁS
Petróleo e gás
SAMARCO
Estocagem
Mineroduto
Pelotização
BAOSTEEL
CSV – Baosteel
Total

250

200

450

3350

3400

90

135

105

700
750

3290

1700

2925

70
50
110
40
4877

335

12965
70
50
110

1000
6120

2450
6650

1500
5060

49901
22117

Fonte: PDF ES (Programa de Desenvolvimento de Fornecedores), 2008.

Ao final de 2012 o Espírito Santo terá gerado 106.400 novos postos de emprego,
sendo 15.200 na região da Grande Vitória, 9.500 na região Norte e 30.200 na
região Sul do Estado.

1

Projeto cancelado.
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Tabela 5-151: Mão-de-obra prevista nos grandes projetos Espírito Santo 20082012.
MÃO-DE-OBRA PREVISTA NOS GRANDES PROJETOS 2008-2012
Projeto
2008
2009
2010
2011
2012
ARACRUZ
Otimização Branqueamento
500
500
PORTOCEL
Expansão
300
ARCELOR MITAL TUBARÃO & VALE
2º Forno TLQ – Ampliação
300
500
500
TPS
1.000 3.000
2.000
1.000
8º Pelotização
Novo Porto Ubu e ferrovia Litorânea Sul 500
2.000
3.000
2.000
Ferrovia Litorânea Norte
1.000 2.000
3.000
3.000
Melhorias
800
1.500
1.500
1.500
1.500
PETROBRÁS
Petróleo e gás
3.500 2.500
2.000
SAMARCO
Estocagem
500
Mineroduto
Pelotização
BAOSTEEL
CSV – Baosteel
1.000 12.000 20.000 20.000 12.0002
Total
9.400 23.500 31.500 28.000 14.000
Fonte: PDF ES (Programa de Desenvolvimento de Fornecedores), 2008.

A Figura 5-574 mostra o histórico e previsão de mobilização de mão de obra de
2006 a 2012. Em 2010 ocorre a mobilização mais acentuada de mão-de-obra. A
partir de então acontece um declínio acentuado de contratação.

2

Idem.
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Tabela 5-152: Mão-de-obra prevista nos grandes projetos no ES 2008 – 2012.
MÃO-DE-OBRA PREVISTA NOS GRANDES PROJETOS NO ES 2008 - 2012
Projeto
Grande Vitória Região Norte Região Sul
ARACRUZ
Otimização – Branqueamento
500
PORTOCEL
Expansão
300
ARCELOR MITAL TUBARÃO
TLQ – Ampliação
1.300
TPS
VALE
8º Pelotização
7.000
Novo Porto Ubu e ferrovia Litorânea Sul
7.500
Ferrovia Litorânea Norte
6.000
Melhorias
3.800
PETROBRÁS
Petróleo e gás
2.600
2.700
2.700
SAMARCO
Estocagem
500
Mineroduto
Pelotização
BAOSTEEL
CSV – Baosteel
20.0003
Total
15.200
9.500
30.200

Fonte: PDF ES (Programa de Desenvolvimento de Fornecedores), 2008.

Figura 5-574: Histórico e previsão de mão-de-obra – 2006-2012
Fonte: Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, 2008.

3

Idem
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5.4.2.1 Algumas características da população residente nas áreas de influência
O contexto da população economicamente ativa no município de Aracruz (AID)
continua relativamente estável com uma distribuição setorial concentrada nas
atividades industrial e na prestação de serviço. Em 2000 as atividades agrícolas
do município ainda permaneceram um pouco maiores do que as atividades de
comercio, situação que deverá ser invertida nos dados do Censo de 2010,
considerando o crescimento atual de Aracruz.
Tabela 5-153: Distribuição setorial da população ocupada no
município de Aracruz, 2000
Setor
Atividades agropecuárias
Atividades industriais
Comércio e reparação
Atividades de prestação de serviço
Atividades mal especificadas
Total

%
18,6
22,2
14,1
43,1
2,0
100,0

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000.

Outros indicadores do desenvolvimento do mercado de trabalho formal em 2006 e
o emprego formal nas industriais e atividades associadas (Tabela 5-154).
Tabela 5-154: Distribuição setorial do emprego formal – Aracruz, ES, 2006
Atividade-Seção CNAE
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Eletricidade e gás
Água, esgoto, atividades- gestão de resíduos e descontaminação
Construção
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Transporte, armazenagem e correio
Alojamento e alimentação
Informação e comunicação
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, científicas e técnicas
Atividades administrativas e serviços complementares
Administração pública, defesa e seguridade social

Vínculos
1.842
138
4.686
10
141
1.193
2.550
2.104
580
191
105
03
405
842
3.517
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0,7
5,8
12,4
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2,0
4,1
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Atividade-Seção CNAE
Educação
Saúde humana e serviços sociais
Artes, cultura, esporte e recreação
Outras atividades de serviços
Serviços domésticos
Total
Fonte: MTE/RAIS, 2006.

Vínculos
213
1.053
53
866
51
20.543

%
1,0
5,1
0,3
4,2
0,2
100,0

Considerando a distribuição populacional dos adolescentes e jovens no município
de Aracruz, informação do IBGE aponta a população de 15 a 24 anos que
trabalhou em 2000 com empregos concentrados em comercio, atividades de
agricultura e serviços domésticos. Essa população forma a principal fonte de mãoe-bra do município em 2010 (Tabela 5-155).

Tabela 5-155: Trabalho dos adolescentes e jovens - população de 15 a 24 anos que
trabalha, segundo atividade 2000.
Atividade-Seção CNAE
A) Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração floresta
B) Pesca
C) Indústrias extrativas
D) Indústrias de transformação
E) Produção, distribuição - eletricidade, gás, água
F) Construção
G) Comércio; reparação de veículos automotores,
objetos pessoais e domésticos
H) Alojamento e alimentação
I) Transporte, armazenagem e comunicações
J) Intermediação financeira
K) Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados
às empresas
L) Administração pública, defesa,seguridade social
M) Educação
N) Saúde e serviços sociais
O) Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
P) Serviços domésticos
Q) Atividades mal especificadas
Total

Total de pessoas de 15
a 24 anos
1.143
09
20
929
08
343

18,9
0,1
0,3
15,3
0,1
5,7

1.153

19,0

291
145
59

4,8
2,4
1,0

216

3,6

338
296
160
149
692
103
6.056

5,6
4,9
2,6
2,5
11,4
1,7
1.700,0

%

Fonte: MTE/RAIS, 2006.
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Os dados de 2000 indicam uma taxa de analfabetismo menor no município de
Aracruz do que nos demais municípios da área de influência indireta,
curiosamente, com uma taxa maior para as mulheres de 10,5%. Para a população
economicamente ativa, o desemprego foi maior para as mulheres nos quatro
municípios das áreas de influência.
O município de Aracruz mostra a maior população indígena ocupada no trabalho
formal e informal, porém uma taxa baixa de empregos formais e informais
registrados, levando em consideração a população indígena dessa região.
O rendimento médio em 2000 foi maior para os homens do que para as mulheres
nesses municípios.

O rendimento médio mais

alto para a população

economicamente ativa nos municípios de Aracruz e Ibiraçu está associado à
presença de Aracruz Celulose e diversas pequenas indústrias e serviços
relacionados ao complexo industrial dessa empresa.
A tabela a seguir apresenta um detalhamento dos dados da população
economicamente ativa nos municípios com setores populacionais localizados na
áreas de influência indireta, em 2000. Nota-se uma taxa de desemprego duas
vezes mais alta no município da Serra (11%), comparada com as taxas de
desemprego em torno de 5% em Ibiraçu e Fundão.
A presença de uma população indígena em empregos formais e informais na
Serra não se configura nos outros dois municípios. Jovens na faixa de 16 a 24
anos participam pouco na PEA em todos os municípios das áreas de influência do
empreendimento.
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Tabela 5-156: Dados gerais do Censo IBGE 2000: População Economicamente Ativa no
município de Aracruz, ES
CENSO/2000
Indicadores
Masculino
Feminino
População residente
32.306
32.331
Taxa de Analfabetismo (%) (1)
7,2
10,48
População Economicamente Ativa
17.743
11.329
PEA Desocupada
2.398
2.650
PEA Ocupada
15.345
8.679
De 16 a 24 anos
3.642
2.243
Rendimento Médio (em R$)
676,65
340,66
7.545
3.554
Trabalhadores Formais (2)
Branca
2.971
1.703
Preta
479
124
Amarela
13
Parda
3.819
1.697
Indígena
263
30
6.522
2.591
Trabalhadores Informais (3)
Branca
2.882
1.202
Preta
342
81
Amarela
Parda
2.962
1.170
Indígena
318
120
Fonte: CENSO/2000 – IBGE. Elaboração TEM.
Notas: (1) Taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais de idade
(2) Compreende os empregados com carteira, militares e estatutários
(3) Compreende os empregados sem carteira e os conta-própria
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5.048
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5.885
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11.099
4.674
603
13
5.516
293
9.113
4.084
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Tabela 5-157: Dados gerais do Censo IBGE 2000: população economicamente ativa nos municípios da área de influência
indireta.
FUNDÃO
IRIBAÇU
Masculino Feminino Total Masculino Feminino
População residente
6.580
6.429
13.009
5.055
5.088
Taxa de Analfabetismo (%) (1)
12,42
11,45
11,94
10,23
10,13
População Economicamente Ativa
3.849
2.353
6.202
2.966
1.863
PEA Desocupada
327
414
741
217
345
PEA Ocupada
3.522
1.939
5.461
2.749
1.518
De 16 a 24 anos
881
462
1.343
662
329
Rendimento Médio (em R$)
467,3
243,57
387,86
649,64
315,25
1.282
673
1.955
1.042
462
Trabalhadores Formais (2)
Branca
542
330
872
485
263
Preta
125
29
154
53
21
Amarela
0
0
0
6
0
Parda
611
314
925
498
178
Indígena
0
0
0
0
0
1.955
518
2.473
1.462
418
Trabalhadores Informais (3)
Branca
843
249
1.092
710
252
Preta
136
31
167
66
10
Amarela
0
0
0
5
0
Parda
967
238
1.205
681
146
Indígena
4
0
4
0
10
Fonte: CENSO/2000 – IBGE. Elaboração MTE
Notas: (1) Taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais de idade,
(2) Compreende os empregados com carteira, militares e estatutários;
(3) Compreende os empregados sem carteira e os conta-própria.
Indicadores

Total
10.143
10,18
4.829
562
4.267
991
530,72
1.504
748
74
6
676
0
1.880
962
76
5
827
10
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Masculino
158.458
5,89
89.299
16.143
73.156
17.451
575,47
40.804
15.165
3.583
64
21.515
241
29.058
10.893
2.507
0
15.297
205
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SERRA
Feminino
162.723
7,87
64.560
16.831
47.729
11.426
346,36
19.404
9.255
1.157
41
8.710
114
13.770
6.143
863
22
6.613
96

Total
321.181
6,9
153.859
32.974
120.885
28.877
485,01
60.208
24.420
4.740
105
30.225
355
42.828
17.036
3.370
22
21.910
301
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5.4.2.2 O fluxo de emprego formal
Os dados mais recentes para o período de janeiro de 2008 a abril de 2009 do
Ministério de Trabalho e Renda (CAGED, MTE) detalham o fluxo de emprego nas
áreas de influência e no estado do Espírito Santo. Em face de atual situação
econômica o fluxo de emprego no Espírito Santo e nos municípios relacionados é
menos crítico do que dados nacionais. Recentes investimentos, projetos e
processos

refletem

um

processo

de

desenvolvimento

em

termos

de

oportunidades para emprego. O fluxo para Aracruz e demais municípios da área
de influência indireta pode ser avaliado como positivo. O Estado de Espírito Santo
mostrou uma variação relativa de 0,18% em 2009 comparado com uma taxa de
5,06% em 2008 (Tabela 5-158).
Tabela 5-158: Fluxo de emprego nas áreas de influencia e no Espírito Santo: 2008-2009.
Movimentação
Admissões
Desligamentos
Variação Absoluta
Variação Relativa
Admissões
Desligamentos
Variação Absoluta
Variação Relativa

ES
ARACRUZ
FUNDÃO
IBIRAÇU
Qtde
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
Período: Janeiro/2009 à Abril/2009
116.552 5.403 4,64 578
0,50 1.002
0,86
115.409 4.991 4,32 841
0,73 1.090
0,94
1.143
412
-263
-88
0,18%
2,35%
-8,10%
-2,29%
Período: Janeiro/2008 à Dezembro/2008
390.245 16.185 4,15 2.779
0,71 2.763 0,71
360.871 16.742 4,64 2.455
0,68 2.642 0,73
29.374
-557
324
121
5,06%
-3,12%
8,94%
3,64%

SERRA
Qtde
%
17.393
18.631
-1.238
-1,29%

14,92
16,14

62.446
56.632
5.814
6.65%

16
15,69

Fonte: MTE, 2009.

O emprego formal no município de Aracruz mostrou saldos nas atividades de
“Construção Civil” e “Serviços”, a maior variação na categoria de “servente de
obras”. Esse fato é importante considerando a demanda para mão-de-obra não
qualificada e semi-qualificada no empreendimento do estaleiro, particularmente na
fase de instalação. Há outras categorias na construção civil e serviços
contemplados nessa demanda (Tabela 5-159).
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Tabela 5-159: Flutuação do emprego formal no município de Aracruz, janeiro até abril de
2009.
Indicadores
Admissão
Desligamento
Total das Atividades
5.403
4.991
Extrativa Mineral
23
20
Indústria de Transformação
1.632
1.792
Serviços Industriais de Utilidade Pública
13
22
Construção Civil
1.634
764
Comércio
605
714
Serviços
1.237
1.166
Administração Pública
0
0
Agropecuária
259
513
Ocupações com maiores variações
Servente de obras
404
151
Trabalhador volante da agricultura
100
22
Auxiliar de escritório, em geral
209
153
Carpinteiro de obras
54
15
Polidor de metais
40
03
Ocupações com menores variações
Trabalhador de extração florestal, em geral
03
292
Vendedor de comércio varejista
191
255
Assistente administrativo
51
87
Trabalhador da elaboração de pré23
53
fabricados (concreto armado)
Operador de trator florestal
01
27
Fonte: CAGED/MTE, 2009.
Nota: No total estão incluídos os “ignorados”

Saldo
412
3
-160
-9
870
-109
71
0
-254
253
78
56
39
37
-289
-64
-36
-30
-26

O salário médio de admissão em 2009 no município de Aracruz (até abril) foi mais
alto nas categorias de “Indústria de Transformação”, “Serviços” e “Construção
Civil”. Nota-se, porém, que o salário médio para servente de obras foi abaixo do
salário médio de outras categorias na construção civil. É nessa categoria onde
ocorre o maior fluxo.
Essa informação sugere que apesar da oferta de mão-de-obra para a construção
civil, há um fluxo freqüente em certas categorias dessa atividade que requer
atenção no planejamento do empreendedor em relação à mobilização e
desmobilização dessa força de trabalho.
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Tabela 5-160: Salário médio de admissão no município de Aracruz de janeiro a abril
de 2009
Indicadores
Total das Atividades
Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade Pública
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração Pública
Agropecuária
Ocupações com maiores saldos
Servente de obras
Trabalhador volante da agricultura
Auxiliar de escritório, em geral
Carpinteiro de obras
Polidor de metais
Ocupações com menores saldos
Trabalhador de extração florestal, em geral
Vendedor de comércio varejista
Assistente administrativo
Trabalhador da elaboração de pré-fabricados
(concreto armado)
Operador de trator florestal
Fonte: CAGED/MTE, 2009.

Salário Médio de Admissão (R$)
653,22
1.136,11
680,62
938,85
585,38
940,67
-,00
573,15
486,75
567,26
540,88
720,04
994,20
449,00
560,44
1095,12
472,13
931,00

A flutuação no emprego formal nas áreas de influencia indireta nesse mesmo
período em 2009 apresenta características distintas dos dados de Aracruz. As
atividades de “Serviços” são maiores nesses municípios, com a construção civil e
atividades na transformação industrial apresentando menor movimentação. As
ocupações com maiores variações em Fundão e Ibiraçu não mostram tendências
relacionadas com as principais ocupações na demanda do empreendimento do
estaleiro nem na fase de instalação.
As ocupações associadas à construção civil em Fundão e em Ibiraçu mostram
menores variações do que em Aracruz. Os dados do município da Serra mostram
uma diferenciação ocupacional mais típica de outros municípios da Grande
Vitória.
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Tabela 5-161: Flutuação do emprego formal nos municípios da área de influência indireta no período de janeiro a abril de 2009
MUNICÍPIO
Indicadores
Total das Atividades
Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade
Pública
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração Pública
Agropecuária
Ocupações com maiores variações

Admissão
578
0
69

FUNDÃO
Desligam.
841
0
202

Saldo
-263
0
-133

Admissão
1.002
0
94

IRIRAÇU
Desligam.
1.090
1
162

Saldo
-88
-1
-68

Admissão
17.393
41
3.130

SERRA
Desligam.
18.631
49
3.910

Saldo
-1.238
-8
-780

0

0

0

0

1

-1

111

80

31

47
64
382
0
16

41
57
520
0
21

6
7
-138
0
-5

450
117
314
0
27

466
107
329
0
24

-16
10
-15
0
3

3.527
3.804
6.666
51
63

4.057
4.524
5.915
23
73

-530
-720
751
28
-10

Eletrotécnico

Cobrador de transportes coletivos
(exceto trem)

Vigilante

Vendedor de comércio varejista

Professor de nível médio no ensino
fundamental
Operador de martelete

Atendente de enfermagem

Mestre (construção civil)

Trabalhador agropecuário em geral

Carpinteiro (mineração)

Porteiro de edifícios
Mecânico montador de motores de
explosão e diesel
Armazenista

Magarefe
Pedreiro
Motociclista no transporte de documentos
e pequenos volumes

Servente de obras
Motorista de caminhão

Soldador
Vendedor de comércio varejista

Pedreiro (mineração)

Motorista de caminhão

Ciclista mensageiro

Pintor de obras

Servente de obras

Recepcionista, em geral

Porteiro de edifícios

Vigilante

Ocupações com menores variações

Mecânico
de
máquinas
Cozinheiro geral

Fonte: CAGED/TEM
Nota: no total estão incluídos os “ignorados”
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5.4.3 A potencialidade institucional local para mobilizar, qualificar e
encaminhar a mão-de-obra
A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES – é
o órgão estadual que desenvolve as ações do Sistema Nacional de Emprego –
SINE, vinculado ao Ministério de Trabalho e Emprego do governo federal. A
SETADES enfrenta o desafio de assumir papel preponderante na inclusão social,
na questão do trabalho e qualificação profissional. Por um lado, a reconfiguração
econômica vivenciada recentemente pelo Estado representou a geração de
emprego e renda, urbanização e crescimento do PIB, por outro, deixou
importantes desafios no que diz respeito à inclusão social.
Para dar respostas às demandas sociais, a SETADES atua na formulação,
planejamento, execução e articulação da gestão das políticas do trabalho e
geração de renda, assistência e desenvolvimento social e comunitário, com
centralidade na família, buscando integrar a infância, a adolescência, a juventude
e o idoso. Além dos grupos citados, a SETADES precisa responder as demandas
das pessoas com deficiência e aos grupos excluídos e discriminados pela sua
condição de etnia, idade, gênero e condição econômica.
Seis programas norteiam a atuação da Secretaria junto à política estadual do
trabalho, assistência e desenvolvimento social: Programa de Assistência Social
Descentralizada, Desenvolvimento Social Integrado, Espírito Santo Capaz,
Geração Jovem, Igualdade de Oportunidade para Geração de Emprego e Renda
e Gestão de Políticas Públicas para a Área Social.
O SINE-ES está em vias de reestruturação. Os SINEs estaduais e municipais
serão denominados Agências de Emprego. Atualmente as agências estaduais
estão instaladas em onze (11) municípios. Os municípios de Vila Velha e Vitoria já
possuem agências municipais. As agências são coordenadas pela Gerência de
Trabalho e Renda com o objetivo de:
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“... promover a inclusão social por meio da inserção produtiva no
Mercado de Trabalho, gerando maiores oportunidades de
Trabalho

e

Geração

de

Renda

com

a

ampliação

da

empregabilidade e da capacidade empreendedora do cidadão (a),
através do desenvolvimento social e econômico local, contribuindo
para a redução dos níveis de desemprego, subemprego e da
pobreza

(www.acropolis.inf.br/

acropolis/ecp/comunidade.do?

app/setadesgertrabralho).”

Além do gerenciamento das agências, três programas são desenvolvidos pela
gerência:
- Criação e Fortalecimento das Comissões Municipais do Trabalho
- Desenvolvimento e Fomento do Artesanato Capixaba
- Qualificação Social e Profissional.
A gerência também se envolve na INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA – IMO.
Essa atividade objetiva (re)colocar o trabalhador no mercado de trabalho. Para
isso, o Sistema Nacional de Emprego dispõe de informações acerca das
exigências dos empregadores ao disponibilizarem suas vagas junto aos postos de
atendimento do SINE.
Busca-se, dessa forma, a redução dos custos e do tempo de espera tanto para o
trabalhador, quanto para o empregador. O objetivo da intermediação de mão-deobra é de reduzir o desemprego friccional, contribuindo para que os postos de
trabalho vagos não sejam extintos ou que não venha a ocorrer agregação de
ocupação por dificuldades no preenchimento.
As ações de qualificação social e profissional são planejadas em conjunto com a
Comissão Municipal do Trabalho. Essa participação representativa garante maior
atenção às necessidades locais. No caso do município de Aracruz, reuniões
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técnicas com representantes estaduais e municipais do sistema SINE são
importantes

vínculos

para

a

mobilização

futura

da

mão-de-obra

local.

Representantes do SINE-ES e SETADES participaram nas reuniões comunitárias
sobre o Termo de Referência do empreendimento. A listagem de mão-de-obra
local está sendo formulado pelos representantes de SINE no posto avançado do
Sistema Nacional de Emprego na Barra de Riacho, Aracruz e contabilizada na
agência de Aracruz sede.

SINEs ESTADUAIS
Estão em 11 municípios:
-Anchieta
-Aracruz
-Cachoeiro de Itapemirim
-Cariacica
-Colatina
-Guarapari
-Linhares
-Nova Venécia
-São Mateus
-Viana
-Vila Velha

SINEs MUNICIPAIS
Estão em 2 municípios:
- Vitória
- Serra

Figura 5-575: SINE-ES
Fonte: Instituto Innovare, 2008.

O relatório de Desempenho dos Postos de Atendimento do SINE-ES no município
de Aracruz (Tabela 5-162) mostra um acréscimo de inscritos em 2009 quando
comparado com o ano 2008 e uma queda de vagas oferecidas. O número de
trabalhadores colocados em emprego quase dobrou de 770 para 1.219 postos,
apesar da queda de vagas em 2009. O número de trabalhadores encaminhados
pelo SINE aumentou de 4.706 para 5.442 candidatos. A diferença entre os
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encaminhados e colocados, porém, é preocupante e merece análise em termos
desse diagnóstico da mão-de-obra local disponível.
O SINE está instalado no antigo posto de saúde da Barra do Riacho (Figura
5-576). Vinculado à SETADES, o posto avançado foi uma solicitação da
comunidade local para tornar o acesso à lista de vagas mais fácil e economizar o
deslocamento dos candidatos.
O local foi escolhido pelas lideranças comunitárias e pelo sindicato local. A
Prefeitura de Aracruz cedeu o prédio e conta com dois funcionários também
cedidos pelo município (http://www.pma.es.gov.br/noticias/626/ Inaugurado+na+
manha+de+segunda-feira+SINE+em+Barra+do+Riacho + começa+atendimento+
no+mesmo+dia, data da noticia: 30/03/2009).
Em visita técnica ao posto, foi observada uma movimentação de trabalhadores
em busca de emprego (Barra de Riacho, 08 de julho de 2009). O cadastramento
dos interessados foi realizado por dois funcionários através de senhas
distribuídas. Os dados fornecidos para o mês de junho mostram que de um total
de 334 inscritos, apenas 41 trabalhadores foram colocados para as 273 vagas
disponíveis. Desses inscritos, 293 foram do sexo masculino (87%).
Na sala de espera os candidatos têm a disposição um quadro com avisos de
vagas recentes. A informação exposta indica a categoria ou atividade de
emprego, o número de vagas, o nome da empresa e o grau de experiencia
exigido. A Tabela 5-163 mostra a informação postada no dia 08 de julho de 2009.
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Tabela 5-162: Desempenho dos postos de atendimento do SINE-ES para o município de Aracruz, 2008-2009
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SINE-ES
Agencia
do
Trabalhad
or
2008

Inscritos
Mês
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

247

272

348

322

370

235

33
0

1.52 124 1.61 128 124 1.10
4
6
4
3
2
7
1.77 1.51 1.96 1.60 1.61 1.34 33
Total
1
8
2
5
2
2
0
Total Geral
14.345

Vagas
Mês
ag
o
44
3

2009

Agencia
do
Trabalhad
or
2008
2009
Total
Total Geral

jan

fev

mar

abr

172

276

309

308

119
6
1.09 1.11 1.50
6
0
5
924

834

618
926

44
3

Encaminhados
Mês
ag
mai jun jul
o
28 34
509 257
9
7
1.27
594
6
1.10 1.53 28 34
3
3
9
7
10.148

se
no de
out
total jan
t
v
z
72 1.18 98 86 6.32
80
8
5
5
4
9
8.01 48
6
9
72 1.18 98 86
56
8
5
5
4
9

se
t
48
9
48
9

out
689

689

ab ma ju
jul
r
i
n
15 64 18 14
220 236
4
6
7
5
30 25 57
415 426
0
8
3
45 90 76 14
635 662
4
4
0
5
5.516
fev mar

no de
ma
total jan fev
v
z
r
70 35 4.70
19 63 44
2
9
6
5.44
33 29
171
2
6
1
70 35
39 33
190
2
9
9
5

33

45

33

45

1.989

Fonte: Gerência de SETADES, 2009.
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Colocados
Mês
ju
ag
jul
n
o

ab ma
r
i
11
75
64
8
21 14
66
3
2
14 33 20
1
1
6
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t
t
v
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6
5
8
2
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1
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6
5
8
2
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v
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28 48
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9
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9
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Tabela 5-163: Oferta de vagas de emprego listada em Barro de Riacho
Cargo/Atividade
Armador de fureagem (sic)
Caldeireiro
Soldador
Meio oficial
Armador
Encarregado de carpintaria
Auxiliar rigger
Encanador de forma
Maq. dobrar ferra
Carpinteiro
Motorista de ônibus
Técnico de segurança

Nº vagas
15
02
02
03
15
01
01
01
01
01
03
01

Experiencia ou requisito
6 meses
6 meses
6 meses
curso técnico
sem informação
6 meses
6 meses
sem informação
sem informação
6 meses
sem informação
3 anos em construção civil

Empresa
A
B
A
A
B
C
C
B
C
C
D
A

Fonte: Coleta de dados no campo.

Segundo os quinze candidatos entrevistados, o principal entrave para arranjar
vaga é o grau de experiência exigido pelas empresas. Alguns residentes jovens
da Barra de Riacho afirmam ter experiência de trabalho sem a carteira trabalho
assinada. Isso impossibilita obtenção de vaga. Alguns candidatos mais jovens
completaram o ensino médio, mas sua escolaridade não os qualifica para o
emprego. Vários candidatos confirmaram a nota posta na entrada do prédio da
agência que denunciava a utilização de endereços de moradores da vila para
contratar trabalhadores de fora do município e até do Estado do Espírito Santo.
A denúncia escrita é da Associação de Moradores que alega irregularidades, por
parte de algumas empresas subcontratadas, na tentativa de cumprir com as
condicionantes da licencia de instalação das obras em andamento (data de
11.06.09, Associação de Moradores). Também a nota afirma que o curso de
qualificação para jovens residentes não foi oferecido no período estipulado.
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Figura 5-576: Posto do SINE local – Barra do Riacho

Em resumo, considerando o fluxo de emprego formal nas áreas de influência do
empreendimento e a presencia de dois postos do SINE no município de Aracruz,
há excelentes condições para recrutamento e qualificação da mão-de-obra local
para as duas fases iniciais do projeto. É preocupante, porém, a divergência entre
o número de trabalhadores encaminhados pelo sistema SINE e o número
efetivamente colocados, apesar de um aumento de empregados contratados até
junho de 2009.
O funcionamento de um posto local próximo ao empreendimento permite o
desenvolvimento de diversos projetos e programas para treinamento, seleção e
ações

de

qualificação

continuada

nas

comunidades

contiguas

ao

empreendimento. As exigências das empresas que contratam a mão-de-obra em
termos de experiência e capacitação da mão-de-obra local passam a ser
empecilhos para a mobilização e efetivo emprego da população residente. A
situação merece um estudo aprofundado das acusações da sociedade
organizada, em relação aos condicionantes de obras anteriores, e um plano
eficiente de recrutamento, seleção e qualificação dos moradores da região.
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5.4.4 Dinâmica populacional
O Município de Aracruz teve sua origem de uma pequena aldeia fundada pelos
Jesuítas em 1556, na foz do rio Piraqueaçu. Registros históricos, datados desta
época, contam que os índios Temiminós habitavam as terras do atual município
de Aracruz, chefiados pelo cacique Maracaiá-Guaçu – “Gato Grande do Mato”. É
neste período que se inicia um processo de catequização em um pequeno
aldeamento indígena, na foz do rio Piraqueaçu, promovido pelos padres jesuítas
Braz Lourenço e Diogo Jácomo.
Tal aldeamento tinha como objetivo a evangelização dos índios da região, e
recebeu o nome de Aldeia Nova. Por causa de dificuldades naturais, os jesuítas
fundaram uma segunda aldeia, próxima dali, que prosperou muito mais que a
primeira, havendo com isso a troca de nomes: Aldeia Nova passou a se chamar
Aldeia Velha.
Apesar da história do Município de Aracruz ser cercada da presença de índios,
fato é que ainda existem algumas tribos remanescentes que comprovam esta
história, outra população que marca a história deste município é a imigração da
população Italiana, iniciada a partir de 1832, com a chegada do primeiro imigrante
italiano Pietro Tabacchi. A partir desta data, a colonização italiana se propagou na
região, com ideais desenvolvimentistas, e foi incentivada pelo governo, como
forma de ocupação e desenvolvimento desta região, até então habitada apenas
por populações indígenas.
Tais fatos nos permitem concluir que, a ocupação do município se iniciou pelo
litoral, de forma que, em sua fundação em 1848 ele foi denominado de Santa
Cruz e tinha como sede a Vila de Santa Cruz (Decreto nº 2).. Esta era
considerada uma próspera Vila, que recebeu a visita de Dom Pedro II em 1860, e
em 1891 foi elevada à categoria de Cidade (Decreto nº 19). A prosperidade da vila
se devia a seu porto fluvial que escoava as riquezas do município.
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Mais tarde, com a construção da Estrada de Ferro Vitória/Minas e da rodovia
Federal BR-101, a área econômica do município foi transferida do litoral para o
continente, onde, a partir destas vias terrestres passaram a circular no município
riquezas ainda maiores. Como resultado, a economia portuária perdeu sua
importância, e a sede do município em 1943 foi transferida para o continente, para
o povoado de Suassu, que no dia 31 do mesmo ano (pelo Decreto nº 1.777) foi
renomeada e passou a ser chamada de Aracruz.
Sobre este fato histórico, não há nenhum documento oficial que explique a
mudança de nome de “Santa Cruz” para “Aracruz”. Sabe-se que tais decretos,
acima citados, bem como outros que não tivemos acesso, eram mais uma versão
do documento que se editava qüinqüenalmente a fim de oficializar todas as
mudanças político-administrativas acontecidas nos municípios capixabas no
período.
Neste processo, ao passo que a região continental progredia ecomicamente e,
consequentemente, mais povoada, a região litorânea, por sua vez, permaneceu
pouco ocupada, com uma vasta área de mata atlântica preservada, de onde as
populações indígenas, principais habitantes da região, tiravam seu sustento
através da caça, pesca, plantio e colheita de alimentos como a mandioca e o
milho.
Nas décadas de 40-50, com objetivo de uma política desenvolvimentista para a
região, o governo estadual doou para Companhia Ferro e Aço de Vitória
(COFAVI) 10.000ha de área para exploração de mata destinadas à produção de
carvão vegetal. Um dos primeiros impactos de tal política foi o surgimento de uma
vasta área desmatada, que abriria espaço para produção de café e criação de
pastos.
Em 1960, chega à região a empresa Aracruz Florestal S.A., esta adquiriu os
10.000ha, concedidos a COFAVI, para plantio de eucalipto. Mais tarde, obteve
através do Estado mais 30.000ha de terras, as quais em sua maior parte
ocupadas por populações indígenas.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1359

Em 1986, foi construída a rodovia ES 010, visando facilitar o transporte de
eucalipto e funcionários da fabrica da Aracruz Celulose S.A. Esta via de acesso
propiciou um maior desenvolvimento da região litorânea, que atualmente é
ocupada por uma fabrica de produção de celulose, e de outras indústrias
subsidiárias, além de uma representativa área urbana litorânea, compostas por
bairros como Coqueiral de Aracruz, Santa Cruz, Barra do Sahi, Barra do Riacho e
Vila do Riacho.
Atualmente, o Município de Aracruz desponta como um dos mais prósperos
municípios do Espírito Santo, facilitado principalmente pela diversidade de opções
em que está assentada sua economia a qual é muito bem explorada desde o
setor industrial, passando pelo turismo, agropecuária, piscicultura e fruticultura.

5.4.4.1 População total do Espírito Santo e Aracruz
O Estado do Espírito Santo tem uma população composta de 3.351.669
habitantes, segundo dados dos IBGE do ano de 2000, com taxas de densidade
demográfica e urbanização de 72,6 e 79,5, respectivamente.
A Figura 5-577 mostra a demografia do ES, dividido por microrregiões. Destas, a
que mais se destaca é a região metropolitana, com 48% da população do Estado,
seguida do Pólo Cachoeiro com 10% e Pólo Linhares, equivalente a 8% da
população do Espírito Santo.
Com uma densidade demográfica de 45,51 habitantes por km², o município de
Aracruz localizado na microrregião do Pólo Linhares, apresenta um quadro
populacional de 64.637 habitantes, representando 2,09% da população do
Estado, sendo 54.458 habitantes na zona urbana (84,25%) e 10.179 habitantes
na zona rural (15,75%).
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Extremo Norte (53.247)
Noroeste I (95.025)

8%

Central Serrana (99.262)

10%

Noroeste II (116.937)

5%
5%

Metrópole Expandida Sul (123.241)
Sudoeste Serrana (126.334)

5%
4%

48%

Caparaó (160.488)
Litoral Norte (167.773)

4% 3%
3% 3% 2%

Pólo Colatina (180.053)
Pólo Linhares (261.091)
Pólo Cachoeiro (343.381)
Metropolitana (1.624.837)

Figura 5-577: Divisão demográfica do Espírito Santo.
Fonte: IBGE 2000 e 2007.

Como pode ser verificado na Tabela 5-164, a população do município está
distribuída em cinco distritos: os distritos de Aracruz, Jacupemba, Guaraná,
Riacho e Santa Cruz. O distrito que apresenta maior população é o de Aracruz,
com uma população de 38.306 habitantes, sendo que a grande maioria vive em
área urbana (36.938), seguido de Santa Cruz, com 12.305 habitantes, com uma
população bem distribuída em área urbana e rural. O distrito de Jacupemba
possui uma população de 4.967 habitantes, residindo principalmente em área
urbana, com 3.903 habitantes, enquanto na área rural com 1064 habitantes.
Tabela 5-164: Distribuição da população de Aracruz por distritos
Distrito

Urbana

Rural

Total

Aracruz

36.938

1.368

38.306

Guaraná

2.603

1.850

4.453

Jacupemba

3.903

1.064

4.967

Riacho

2.860

1.746

4.606

Santa Cruz

6.225

6.080

12.305

Total

54.458

10.179

64.637

Fonte: IBGE, 2000.
Nota: Elaboração própria
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Analisando a evolução da população do município, verifica-se um crescimento
populacional discreto do município até o início da década de 70, sendo que, em
1950 o município apresentava 16.642 habitantes, e em 1970 alcançou 26.507
habitantes, um crescimento de aproximadamente 10.000 habitantes em 20 anos.
O crescimento populacional do município mais expressivo é verificado a partir da
década de 70, e principalmente na década de 80, onde o quadro populacional
saltou de 35.791 habitantes em 1980 para 64.637 habitantes em 2000, e com
estimativas de 73.358 habitantes em 2007.
A década de 1970 foi marcada por um forte crescimento da população urbana
(12,8%) e decréscimo da população rural. Na tabela a seguir estes dados são
apresentados e comparados em relação à capital Vitória, ao Estado e ao Brasil.
Estimativas da população residente em Aracruz em 01.07.08 colocam a
população total do município em 77.414 residentes (IBGE, 2008, conforme Tabela
5-165).
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Tabela 5-165: Evolução da população residente – Aracruz, ES – 1950/2007.
Regiões

1950

1960

1970

1980

1991

2000

2007

Aracruz

16.642

25.193

26.507

35.791

52.433

64.637

73.358

Vitória

50.922

85.242

133.019

207.736

258.777

292.304

314.042

ES

852.759

1.188.665

1.599.324

2.023.338

2.600.618

3.097.232

3.351.669

51.944.397

70.070.457

93.139.037

118.562.549

149.094.266

171.279.882

189.335.118

2,0

2,1

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

Brasil
Aracruz/ES (%)

Fonte: IBGE. Extraído do documento “Plano de Desenvolvimento 2008 a 2018 em elaboração
pela Prefeitura Municipal de Aracruz”, Junho/2008. Versão Preliminar.
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Quanto às características raciais da população de Aracruz, é possível verificar, na
tabela abaixo, que, de acordo com os dados do IBGE, no ano de 2000, a
população era composta principalmente por pardos (32.452) e brancos (26.163).
Pretos, amarelos e índios compõem a minoria (Tabela 5-166).
Tabela 5-166: População residente por cor ou raça Aracruz,
ES.
Cor ou raça
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Sem declaração
Total

População
26.163
3.283
38
32.452
2.529
173
64.637

Fonte: IBGE, Censo 2000

5.4.4.2 Densidade demográfica de Aracruz
A densidade demográfica aumentou pouco desde 1996 no município de Aracruz.
Tabela 5-167: População residente, área (km2) e densidade demográfica, 1996– 2000
para as áreas de influência.
Ano

População total

1996
2000
2007

59.565
64.637
73.358

Área(km2)
Aracruz
1.426,83
1.426,83
1.426,83

Densidade demográfica (hab/km2)
41,74
45,30
51,41

Fonte: IBGE. Contagem da população, 1996. Censo demográfico, 2000, 2008. IDAF.

A distribuição da população por faixa etária e sexo no período de 11 anos mostra
um aumento pequeno de mulheres na faixa de 0 (zero) a 04 (quatro) anos, bem
com nas faixas etárias acima de 55 anos.
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Tabela 5-168: População por faixa etária e sexo, 1996 e 2007 – Aracruz, ES.
Grupos de idade
Total
0 a 04
05 a 09
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 anos e mais
Idade Ignorada

1996
2007
TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES
59.565 29.803
29.762
73.358 36.217
36.261
6.376
3.236
3.140
5.842
2.981
2.861
6.834
3.431
3.403
6.840
3.498
3.342
7.306
3.583
3.723
7.202
3.627
3.575
6.726
3.363
3.363
7.451
3.786
3.665
5.640
2.780
2.860
7.069
3.572
3.497
4.870
2.378
2.492
6.579
3.277
3.302
4.714
2.323
2.391
5.853
2.861
2.992
4.264
2.131
2.133
5.196
2.545
2.651
3.612
1.850
1.762
4.823
2.351
2.472
2.423
1.308
1.115
4.156
2.042
2.114
1.688
868
820
3.582
1.800
1.782
1.307
659
648
2.488
1.309
1.179
1.178
588
590
1.688
821
867
977
479
498
1.255
647
608
1.519
752
767
2.441
1.097
1.344
131
74
57
13
03
10

Fonte: IBGE. Contagem da população, 1996, 2007.

Tabela 5-169: Estrutura etária da população de Aracruz, ES - 1991 e 2000
Faixa etária
Menos de 15 anos
15 a 64 anos
65 anos e mais

1991
20.058
30.543
1.925

2000
20.471
41.180
2.986

Fonte: PNUD, 2000.

Os dados de 1991 e 2000 mostraram com maiores detalhes as faixas de
população com 70 anos ou mais.
Tabela 5-170: População residente por sexo e grupos de idade no período de
1991 a 2000 - município de Aracruz, ES.
SEXO X ANO
GRUPOS DE IDADE
Total
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos

TOTAL
1991
52.433
6.477
6.890
6.648
5.559
4.857
4.564
4.213

2000
64.637
6.440
6.755
7.276
7.336
6.459
5.321
4.860

HOMENS
1991
26.461
3.311
3.411
3.321
2.770
2.432
2.261
2.122

MULHERES

2000
32.306
3.299
3.408
3.678
3.627
3.272
2.581
2.353

1991
25.972
3.166
3.479
3.327
2.789
2.425
2.303
2.091

2000
32.331
3.141
3.347
3.598
3.709
3.187
2.740
2.507
Continua...
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Tabela 5-171 (continuação): População residente por sexo e grupos de
idade no período de 1991 a 2000 - município de Aracruz, ES.
SEXO X ANO
GRUPOS DE IDADE
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos ou mais

TOTAL
1991
3.644
2.457
1.726
1.339
1.149
987
728
490
370
335

2000
4.663
4.124
3.400
2.243
1.470
1.432
973
701
570
-

HOMENS
1991
1.864
1.339
929
696
546
487
368
242
195
167

MULHERES

2000
2.273
2.084
1.739
1.238
763
664
469
354
278
-

1991
1.780
1.118
797
643
603
500
360
248
175
168

2000
2.390
2.040
1.661
1.005
707
768
503
347
291
-

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000.

5.4.5 Uso e ocupação do solo
5.4.5.1 Delimitação de expansão urbana
A área urbana do Município de Aracruz encontra-se distribuída da seguinte forma:
ao longo do litoral, encontram-se os distritos de Riacho e Santa Cruz e também
alguns bairros, vilas e aldeias indígenas; à margem da BR 101, estão os distritos
de Jacupemba e Guaraná, no centro do município, está localizada a cidade de
Aracruz, sede do município.
A cidade de Aracruz apresenta a ocupação urbana mais expressiva do município,
com mais de 38 mil habitantes em 2000. Na cidade estão concentrados os
serviços urbanos e administrativos do município, como os bancos, órgãos
públicos, hospitais, escolas e faculdades. Assim como, também agrupa a maior
parte do comércio do município, com a presença marcante de mercados,
farmácias, hotéis, entre outros. O crescimento urbano da sede tem ocorrido a
partir da expansão e criação de bairros periféricos ao centro, fenômeno mais
comum nos municípios brasileiros.
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No litoral, a ocupação urbana é distribuída ao longo da rodovia ES 010. A
ocupação desta região tem como origem vilas de pescadores que se localizavam
nas praias da região. A partir da década de 90, com a vinda da empresa Aracruz
Celulose S/A a estrutura urbana tem melhorado gradativamente, fazendo esta
região bastante atrativa para habitação e trabalho, já que, tanto a empresa
Aracruz quanto as suas terceirizadas e prestadoras de serviços operam
empregando significativa mão-de-obra da região.
São destaque, nesta região, enquanto núcleos urbanos: Barra do Sahy, Santa
Cruz e Praia dos Padres, que têm apresentado expressivo crescimento nos
últimos anos, sendo bastante procurados na região.
O distrito de Coqueiral de Aracruz caracteriza-se como exceção entre as cidades
do litoral, por ter sido o único bairro planejado, e não ter sua origem a partir de
vilas de pescadores. Este bairro foi planejado e construído para moradia dos
funcionários da empresa Aracruz Celulose S.A, e desde a sua instalação foi autosuficiente em equipamentos de uso coletivo e serviços urbanos, como comércio,
posto de saúde, escola, entre outros serviços necessários a um aglomerado
urbano.
No município também encontram-se sete Aldeamentos Indígenas. As Aldeias
estão concentradas principalmente no litoral, com exceção de Caieira Velha, que
encontra-se às margens do rio Piraqueaçu.

5.4.5.2 Uso do solo - rural
O uso do solo rural do Município de Aracruz é marcado, predominantemente, por
duas culturas, a pecuária, que ocupa mais de 55 mil ha de área plantada, e o
plantio de eucalipto, que ocupa mais de 42 mil ha. A fruticultura também tem
papel de destaque na produção agrícola do município, como o café, o milho e a
cana-de-açucar, contudo, ocupando áreas menores, como o café com 3.600 ha
de área plantada, e o milho, com 1.200 há.
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5.4.5.3 Uso do solo - turismo
Em função de ser um município de belezas naturais, o uso do solo para fins de
turismo em Aracruz ocorre praticamente em todo seu território, porém, com maior
concentração no litoral, onde as praias caracterizam-se como principal atrativo.
Dentre as praias mais procuradas destacam-se as praias de Barra do Sahy,
Coqueiral, Praia dos Padres e Santa Cruz.
O balneário oferece estrutura turística ainda em crescimento, onde para estada
são oferecidos hotéis, pousadas, casas de veraneio, clubes, colônias de férias e
camping. As praias ainda contam com estruturas como restaurantes, bares e
quiosques. A seguir, apresentamos estas praias e as demais, destacando sua
localização e atrativos.
Praia de Gramuté: Localizada no extremo sul, no litoral de Aracruz, abrange
enseadas virgens, cercadas de árvores de restingas que propiciam uma
aconchegante sombra à beira-mar. Para acessá-la, basta seguir uma trilha que
desce pelas falésias, abaixo do Portal do Rio Preto em Aracruz. São enseadas
pedregosas, com pequenas piscinas naturais onde podem-se tomar deliciosos
banhos e praticar o mergulho esportivo, sobre extensas plataformas de recifes
submersos. Nesse trecho de litoral já foram catalogadas cerca de 150 espécies
de moluscos, 200 crustáceos e 100 diferentes tipos de algas. Acesso pela
Rodovia ES-010.
Praia Formosa: Com aproximadamente 05 Km de extensão, a praia se destaca
pela areia amarelada e fina, águas rasas e tranqüilas. Com uma vasta vegetação
de coqueiros, restinga e remanescentes da Mata Atlântica. A praia é própria para
banho e, além disso, ali está instalado o Centro de Turístico de Praia Formosa –
SESC. Acesso pela Rodovia ES-010.
Praia de Santa Cruz: É uma das mais bucólicas paisagens do município. Praia
arenosa, coberta com muitos coqueiros e com vegetação de restinga preservada.
As formações rochosas e também os parques e reservas, que existem no entorno
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de Santa Cruz, enriquecem ainda mais esse cenário, tornando ideal para o lazer e
tranqüilidade. Acesso pela Rodovia ES-010.
Praia de Coqueiral: Situa-se às margens da rodovia ES-010, 38 km da Sede
Municipal. Com águas calmas, rasas, presença de recifes com temperatura
morna, sem ocorrências de ondas e com aproximadamente 01 Km de extensão; é
procurada principalmente por crianças e idosos. A vegetação predominante é de
coqueiros e castanheiras. Próximo à praia encontra-se a Aldeia Tekoá Porã da
tribo Guarani.
Praia dos Padres: Distante 36 km da sede. Possui 01 Km de extensão, com faixa
de areia de aproximadamente 5 metros. Uma das praias mais procuradas do
verão, é repleta de bons restaurantes, apresenta trechos de águas calmas e
outros com mar mais forte, tornando-se boa para a prática de esportes aquáticos
como o surf, além das áreas para a prática de esporte em terra. Sua areia
amarela grossa tem faixa de recifes e juntamente com sua vegetação de restinga,
formam um bonito visual nesta faixa da orla. Acesso pela Rodovia ES-010.
Praia do Sauê: Com extensão de 800 metros, indicada para banho e pesca. Em
suas areias forma-se a Lagoa do Rio Sauê, margeado por vegetação de aroeiras.
Acesso pela Rodovia ES-010.
Praia de Mar Azul: Com extensão de 01 Km, é considerada um dos locais mais
bonitos do litoral. Possui ondas fracas, sendo uma praia tranqüila para crianças.
Suas areias têm tons cintilantes, devido à formação de recifes. Tem frondosas
castanheiras, que propiciam muita sombra e locais adequados ao lazer e a prática
esportiva. Acesso pela Rodovia ES-010.
Praia de Putiri: Tem águas claras e a praia é margeada por vestígios da Mata
Atlântica e restinga, que abrigam várias espécies de pássaros e pequenos
animais. Possui ondas fortes, próprias para lazer e esportes, e várias
castanheiras que propiciam muita sombra.
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Praia de Barra do Sahy: Vila de pescadores com 03 Km de extensão, de ondas
fracas, água de cor amarelada, areia grossa e com formação rochosa, sua
vegetação predominante é a restinga, em formato de enseada e com exuberantes
castanheiras distribuídas. Considerada como Point do Verão Aracruzense, é a
praia mais agitada e procurada pelos turistas.
Esta praia é a que possui uma das melhores infraestruturas receptíveis,
iluminação na orla, pavimentação da Avenida Ademar dos Reis (Beira-Mar),
calçadão com 1.650m e com muitos barzinhos, além de quiosques que compõem
seu cenário. Bom local para a prática de surf, as melhores ondas estão no
Xangão. Destaca-se principalmente pelas tradicionais festas de fim de ano. Ali se
concentram as atividades culturais, musicais e esportivas promovidas no período
de verão. Acesso pela rodovia ES-010.
Praia Virgem e Praia da Concha: A Praia Virgem está localizada em Barra do
Riacho, ao norte da foz do Rio Riacho. Nesta praia prevalecem altas ondas,
próprias para surfistas. Suas águas são claras e a areia é grossa e amarela. É um
importante ponto de pesca e faz parte da Reserva Indígena de Comboios. Já a
Praia das Conchas compreende o sul da foz do Rio Riacho. Possui areia grossa e
amarela, ondas levemente agitadas, ideal para pesca artesanal, cuja espécies
mais capturadas são garoupa, baiacu e dourado.
Na porção continental, destaca-se o turismo de negócio na sede do município,
com oferta de serviços turístico, com grande quantidade de hotéis, restaurantes,
bares, rodoviária, entre outros serviços disponíveis ao turista.

5.4.5.4 Uso do solo - Unidades de Conservação e Estação de Biologia Marinha
O município também possui entre seus atrativos turísticos algumas Unidades de
Conservação e uma Estação de Biologia Marinha, que são:
Parque Natural Municipal: O Parque Natural Municipal David Victor Farina, foi
criado por meio do Decreto 14.558, de 13 de outubro de 2005, com o objetivo de

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1370

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

preservar e conservar espécimes remanescentes dos ecossistemas naturais de
modo a possibilitar a manutenção da biodiversidade local, bem como, estimular e
promover a realização de pesquisas científicas e estudos ambientais.
Atividades de recreação em contato com a natureza e também atividades de
turismo ecológico, de forma compatível com os demais objetivos do Parque,
também fazem parte do pacote de atividades desenvolvidas no local. O nome é
uma homenagem a David Victor Farina, proprietário durante o período em que se
desenvolveu a colonização do município por imigrantes. A grande preocupação
desse cidadão de nacionalidade italiana era a definitiva preservação da Mata
Atlântica. Acesso: Rodovia ES-010 – Km 07.
Parque Natural Municipal do Aricanga: Localizado no Morro do Aricanga a 77
Km de Vitória o Parque Natural Municipal do Aricanga foi criado através da Lei de
n.º 1994, de 12/05/94, e é de propriedade da Prefeitura de Aracruz. É uma
importante área de preservação, reunindo ambientes como lagoas, beleza cênica,
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, gruta com um Oratório, que
abriga diversos elementos da fauna, flora e alguns raros em processo de
extinção.
O acesso ao Parque é feito pela Rodovia ES-257 que liga Aracruz a Ibiraçu,
distando aproximadamente 07 Km da Sede e 05 Km de Ibiraçu. A subida até o
cume tem 03 Km bastante íngreme, podendo ser feita de carro ou a pé. O Parque
Natural Municipal do Aricanga é um local de extrema beleza com grande potencial
paisagístico, no ponto mais alto, 582 metros de altitude, destaca-se a Pedra do
Azulão de onde se descortinam belos visuais de toda a região. Acesso: Rodovia
ES-257, Km 07.
Reserva Ecológica dos Manguezais Piraquêaçu e Piraquemirim: A Reserva
Ecológica dos Rios Piraquêaçu e Piraquêmirim está localizada em Santa Cruz,
Distrito de Aracruz. É um verdadeiro paraíso ecológico formado na junção dos rios
Piraquêaçu e Piraquêmirim com 1.651 hectares de manguezal. Navegável em
quase toda sua extensão, com profundidades que variam de 2m até mais de 15m,
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apresenta águas salobras ricas em espécies marinhas e terrestres. As mais
encontradas são o robalo, a tainha, vermelho, sirioba e carapeba. O estuário é o
maior do Espírito Santo avançando aproximadamente 13 Km continente adentro
,tratando-se da maior penetração de maré do Estado.
O ecossistema forma uma biodiversidade que possui grande importância para as
comunidades que vivem em seu entorno e sobrevivem dos seus recursos, como
pesca artesanal, coleta de mariscos e fabricação de artesanatos.
O Manguezal é uma área de preservação permanente com restrições de uso,
sendo uma das opções o passeio de escuna oferecido para proporcionar uma
viagem pelo manguezal, onde será possível conhecer um pouco mais os rios, as
espécies e o bucolismo de Aracruz. O passeio oferece, ainda, uma parada no bar
flutuante Mangue Bar, onde é possível mergulhar, contemplar a natureza e
desfrutar da beleza desse Manguezal de águas mornas e escuras. Acesso:
Rodovia ES-010 – Santa Cruz, Aracruz
Reserva Biológica de Comboios: A Reserva Biológica de Comboios foi criada
pelo Decreto n.º 90.222, de 25/09/94, pelo governo federal com o objetivo
principal de preservar a fauna, flora e desovas de tartarugas marinhas que
utilizam as praias da reserva para a perpetuação da espécie. Dentro da Reserva
Biológica de Comboios está a Reserva Indígena de Comboios, da FUNAI. Possui
14 Km de praia onde a beleza natural e selvagem da região é encantadora. Tem
como instituição responsável o IBAMA.
A Reserva de Comboios é uma área representativa do ecossistema Restinga,
associada à Mata Atlântica e abriga varias espécies animais e vegetais
ameaçadas de extinção como a preguiça de coleira, o tamanduá mirim e o ouriço
caixeiro, entre outros. As praias da reserva abrigam o único ponto conhecido de
concentração de desovas da Tartaruga Gigante e o segundo maior ponto de
concentração da Tartaruga Cabeçuda no Brasil.
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O Centro de Visitante conta com quatro tanques com exemplos vivos de quatro
das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, havendo vidros
laterais em dois tanques que permitem a visualização subaquática das tartarugas
marinhas. O Centro também conta com salas de exposição e vídeo, painéis autoexplicativos com informações sobre as tartarugas e, entre dezembro e fevereiro,
soltura assistida de filhotes na praia.
Comboios é a base-mãe do Projeto TAMAR-IBAMA no Espírito Santo que
funciona desde 1982, junto à sede da Reserva Biológica. Foi uma das três
primeiras bases do Tamar instaladas no Brasil, devido a sua importância para a
conservação das tartarugas marinhas.
Estação de Biologia Marinha Ruschi: A Estação de Biologia Marinha localizada
no Distrito de Santa Cruz, a cerca de 50 Km de Vitória, possui pequenas praias
desertas e arrecifes marinhos, cercada de florestas e restingas que ainda
conservam algumas características do ecossistema original. A Estação recebe
alunos de ensino fundamental e médio, além de estudantes universitários que vão
à busca de pesquisas e dados sobre a biodiversidade.
Naquela parte do litoral, já foram encontrados cerca de 150 espécies de
moluscos, 200 crustáceos e 100 tipos de algas, que favoreceram estudos nas
áreas de Biologia, Zoologia e Botânica. Existem trilhas, cultivo de plantas
medicinais, horta orgânica, praia e área de ocupação florestal.
Nos laboratórios, podem ser vistos desde rochas, serpentes e restos
antropológicos, até sementes da flora medicinal catalogadas. A Estação de
Biologia Marinha é aberta para visitantes, podendo-se fazer estada no local com
refeições e banho de mar. Acesso: Rodovia ES-010, Km 35, Santa Cruz.
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5.4.5.5 Uso do solo - Industrial e portuário
O uso industrial do solo no Município de Aracruz tem destaque no litoral do
município, onde estão concentrados a Unidade Industrial da Aracruz Celulose
S.A, o Centro Industrial de Aracruz e o Porto Portocel – Terminal Especializado de
Barra do Riacho S.A.
A Unidade Industrial da Aracruz Celulose S.A, consiste em uma unidade industrial
de grande porte, onde em seu espaço físico comporta planta produtiva, área
industrial, área de estocagem, lagoa de tratamento de efluentes líquidos, entre
outros. A atividade produtiva desta Unidade esta voltada para produção de papel
bruto extraído da celulose da madeira do eucalipto, e sua produção é quase toda
voltada para a exportação, o que justifica sua localização no litoral e próxima ao
terminal Portuário da Portocel.
O terminal Portuário da Portocel esta localizado a 2 Km da Unidade Industrial da
Aracruz Celulose, e é voltado principalmente para transporte de celulose, mas
também opera com outras cargas como madeira e sal. O terminal abriga uma
estrutura composta por dois molhes de proteção, onde estão as instalações do
porto, que contam com: dois berços de acostagem, quatro armazéns, uma
dársena para atendimento a barcaças, com dois berços de atracação, e as
instalações administrativas e de apoio.
O Centro Industrial de Aracruz, esta localizado em Vila do Riacho, e engloba uma
área de 55.000 m2, voltados para empreendimentos de médio a grande porte.
Esta área foi idealizada visando atrair novos investimentos para a região, uma vez
que, esta área caracteriza-se como estratégica pela proximidade do Portocel e do
Porto da Barra do Riacho, administrado pela CODESA - Companhia Docas do
Espírito santo - com previsão de privatização e reativação para 2009.
E na porção continental do município, há o complexo industrial da Orla, localizado
próximo à sede do município, originalmente previsto de uma área de 55.000 m2.
Este complexo industrial é destinado a empreendimentos de pequeno a médio
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porte, e também tem como objetivo a atração de novos empreendimentos para a
região.

5.4.5.6 Uso do Solo – Viário
A malha viária do Município de Aracruz é atualmente uma das mais conservadas
do Estado, especialmente as ES – que são estaduais, que visam escoar a
produção agrícola local e principalmente as produções industriais da Aracruz S.A
e demais empresas de menor porte. As principais rodovias que recortam o
município são:
Rodovias Estaduais: ES – 010, ES – 124, ES – 261 e ES - 257
Rodovia Federal: BR - 101

5.4.5.7 Uso do solo – zonas naturais
As unidades naturais no sentido concebido pela EMCAPA/NEPUT, possuem um
formato de fácil compreensão da estratificação espacial do Estado para o qual
está integrada, com critérios transparentes, uma seleção de informações de clima
e solos associado com a ecologia e o desenvolvimento sócio–econômico do
Espírito Santo (1999). A Figura 5-578 apresenta uma parte das unidades naturais
onde estão sendo expressas em nível de zonas, uma categoria de informações
em nível mais geral, que contempla apenas aspectos de temperatura, relevo e
água.
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Figura 5-578: Zonas naturais do Município de Aracruz.

5.4.5.8 Equipamentos urbanos, sistemas viários e de transportes
Telecomunicação e Eletricidade
O Município de Aracruz é atendido pelo sistema de telecomunicações e
eletricidade em quase sua totalidade. O serviço de energia elétrica é distribuído
pela empresa Escelsa/SA. O serviço de telefonia fixa é oferecido unicamente pela
empresa OI, já o serviço de telefonia móvel é oferecido pelas empresas OI, Vivo,
TIM e Claro em todas as áreas do município.
Sistemas Viários e de Transportes
Aracruz é um município de economia emergente, por ser um ponto estratégico de
fácil acesso e boa estrutura logística, o que possibilita boas perspectivas
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comerciais. Seus principais modais de transporte que consolidam as vantagens
competitivas da região são:

Aéreo
Localizado a 20 Km da sede do município, o aeroporto construído pela Aracruz
Celulose/SA possui uma pista com extensão de 1.600 metros de comprimento
com 30 metros de largura. Tem capacidade para receber aeronaves do tipo
Fokker 100 (capacidade para transportar até 100 passageiros). O aeroporto é de
uso privado da empresa.

Dutoviário
Gasodutos: 1) São Mateus/Vitória, que atravessa a orla de Aracruz tangenciando
a zona portuária e o Centro Empresarial de Vila do Riacho; e 2) Cacimbas-Porto,
ligando as plataformas do Norte do Estado ao Porto de Barra do Riacho,
objetivando a exportação do gás capixaba.

Ferroviário
O ramal ferroviário liga a Ferrovia Vitória-Minas diretamente ao Porto de Barra do
Riacho, interligado ao pátio de madeira da fábrica da Aracruz Celulose. O ramal
possui um desvio de 252 metros, o que possibilita também o recebimento de
outros insumos. Este ramal ferroviário também atende ao Centro Empresarial de
Vila do Riacho.

Modal Rodoviário
As rodovias que servem ao Município são: BR 101 e ES - 010, 124, 257, 261.

Marítimo
O Terminal Especializado de Barra do Riacho é o maior do Brasil em manuseio e
embarque de fardos de celulose. Área portuária em expansão e diversificação
contendo uma das retro-áreas do Brasil. Atualmente, está em operação o terminal
da PORTOCEL, onde é escoado toda a produção da Aracruz Celulose, Cenibra,
Veracel e Suzano Bahia Sul.
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Por meio da PORTOCEL são embarcadas 70% da produção nacional de celulose
de fibra curta branqueada, e ainda, sal e peróxido de hidrogênio. O Porto dispõe
de 900.000 m2 de retro-área e as operações podem ser realizadas nos 365 dias
do ano, 24 horas por dia.
A área da PORTOCEL é constituída por dois Molhes, ao norte com 850 m de
comprimento e ao sul com 1.420 m de comprimento; cais; docas; pontes e pies de
atracação e acostagem; armazéns; edificação em geral e vias rodo-ferroviárias
internas de circulação.
Atualmente, estão previstas para a área o desenvolvimento do Porto de Barra do
Riacho através da instalação de um terminal para a Petrobras (especializado em
exportação de gás) e um terminal para transporte de Carga Geral (Contêineres).

5.4.6 Nível de vida
No Estado do Espírito Santo é grande o nível de pobreza, onde 28% da sua
população é pobre e 40,5% das crianças vivem em famílias com renda inferior a
½ salário mínimo. Os jovens são os agentes da mudança de hoje e os futuros
líderes de amanhã precisando ser apoiados e estimulados a encontrar seu total
potencial. Os que vivem na pobreza e em condições desiguais são os que mais
precisam de direção, orientação e apoio durante esse estágio vulnerável de suas
vidas, por isso devem ser focados e incluídos ao se tratar de programas e
projetos de assistência social e de trabalho e renda.
Os dados disponíveis sobre a população que atualmente reside nas áreas de
influência do empreendimento mostram a fragilidade da estrutura sócioeconômica dependente dos grandes projetos instalados na região com pouco
efeito na elevação do nível de vida dessa população. É importante reconhecer
essa fragilidade e a precariedade dos serviços, da infra-estrutura social e dos
programas e políticas sociais vigentes. Qualquer influxo de novas populações de
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baixa renda em procura de renda e emprego ameaça uma qualidade de vida e
aumentaria a vulnerabilidade social da região litoral.
Para ilustrar essa observação, deve ser observado que em 2000, a Taxa de
Intensidade da Pobreza do Brasil era 49,68 (Tabela 5-172). Dentre os municípios
do Estado do Espírito Santo, o município com o melhor valor (mais baixo) era
Marechal Floriano (ES), com um valor de 32,17, e o município com o pior valor
era Pancas (ES), com um valor de 55,90 (Figura 5-579).
Dos 77 municípios do Estado, 19 (24,7%) registraram valores entre 30,00 e 37,50;
44 (57,1%) apresentaram valores entre 37,50 e 45,00; 13 (16,9%) exibiram
valores entre 45,00 e 52,50; 1 município (1,3%) com valor entre 52,50 e 60,00; e
nenhum município (0,0%) configurou valores entre 60,00 e 67,50.
Em termos de população, 473.017 (15,3%) pessoas viviam em municípios com
uma Intensidade de Pobreza entre 30,00 e 37,50; 2.369.150 (76,5%) entre 37,50
e 45,00; 234.663 (7,6%) entre 45,00 e 52,50; 20.402 (0,7%) entre 52,50 e 60,00; e
0 (0,0%) entre 60,00 e 67,50.
Os municípios de Aracruz, Fundão e Serra foram mapeados entre os municípios
com os valores mais altos de pobreza. Apenas o município de Ibiraçu esteve com
uma taxa de Intensidade menor em 2000.
Tabela 5-172: Intensidade de pobreza – Espírito Santo, 2000.
INTENSIDADE DA POBREZA – ESPÍRITO SANTO
2000
Intensidade da pobreza
Municípios
População
30,00 a 37,50
19 (24,7%)
473.017 (15,3%)
37,50 a 45,00
44 (57,1%)
2.369.150 (76,5%)
45,00 a 52,50
13 (16,9%)
234.66 (7,6%)
52,50 a 60,00
1 (1,3%)
20.402 (0,7%)
60,00 a 67,50
0 (0,0%)
0 (0,0%)
Total
77 (100,0%)
3.097.232 (100,0%)

Fonte: Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2006.
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Figura 5-579: Intensidade da pobreza nos municípios do Espírito Santo
Fonte: Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2006.

5.4.6.1 Qualidade de vida e vulnerabilidade social
A noção de vulnerabilidade social é uma importante ferramenta na análise social,
útil para o planejamento de políticas públicas, avaliação de investimentos e
projetos econômicos. Um Mapa de Vulnerabilidade Social, recentemente
construído para SETADES (INSTITUTO INNOVARE, 2008), compõe-se de um
conjunto de indicadores que retratam a realidade sócio-econômica do Espírito
Santo. O Mapa de Vulnerabilidade Social contribui para a identificação dos
públicos-alvos, localidade e situação dos beneficiados pela política, e é composto
dos seguintes aspectos:
- população (rural, urbana, fora da escola, crianças, jovens, adultos, idosos,
migração e portador de deficiência);
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- IDH – Índice de Desenvolvimento Humano;
- PIB – Produto Interno Bruto;
- renda (emprego, desemprego, per-capita e nível de pobreza);
- violência (mortes violentas e crimes violentos contra o patrimônio);
- famílias (número de famílias, renda até ½ salário mínimo, cadastradas no
Programa Bolsa Família - PBF e beneficiárias do PBF);
- SUAS - Sistema Único de Assistência Social (número de CRAS - Centro de
Referência de Assistência Social, nível de gestão e porte dos municípios).
O mapa foi dividido de acordo com os 78 municípios, destacando-se as cidades
pólos. Para melhor visualização das áreas de influência do empreendimento os
municípios de Aracruz, Ibiraçu, Fundão e Serra estão destacados na Tabela
5-173.
Os dados mostram uma população jovem de crianças e jovens em Aracruz,
considerando que essas faixas da população já têm quase dez (10) anos mais de
idade em 2009. O IDH para Aracruz só é menor do que o índice registrado para
Ibiraçu. O número de famílias com renda até ½ salário mínimo foi estimado em
22%. Essa porcentagem deve ter aumentado até 2008 tendo em vista as 5.113
famílias cadastradas no Programa Bolsa Família. O nível de pobreza em 2000 foi
reportado como sendo de 45,19, maior do que a Serra (44,23) e menor do que o
índice médio para a Microrregião do Polo Linhares (38,67) (INSTITUTO
INNOVARE, SETADES, 2008).
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Tabela 5-173: Mapa de vulnerabilidade social para os municípios das áreas de influência do empreendimento
Nº
1
2
3
4

MUNICÍPIO
ARACRUZ
FUNDÃO
IBIRAÇÚ
SERRA

Fontes

Total

Rural

Urbana

Fora da
Escola

64.637
13.009
10.143
321.181
IBGE
(2000)

10.179
2.208
2.739
1.560
IJSN
(2000)

54.458
10.801
7.404
319.621
IJSN
(2000)

14,93
22,26
16,63
14,48
IDH
(2000)

RENDA
Município
Aracruz
Fundão
Ibiraçu
Serra
Fontes

Empre
-go

Desemprego

Percapta

Nível de
pobreza

56,5
58,3
58,5
60,0
IJSN
(2000)

17,4
11,9
11,6
21,4
IJSN
(2000)

250,45
229,92
282,02
233,94
IBGE
(2000)

45,19
38,15
35,86
44,23
IDH
(2000)

VIOLÊNCIA
Crimes
Mortes
Violentos
violentas
Patrimônio
95,40
149,9
171,00
105,2
67,90
106,7
141,90
351,1
IJSN
IJSN
(2007)
(2007)

POPULAÇÃO
Jovens
Criança
(15 à
(0 à 14)
24)
20.471
13.795
3.641
2.546
2.925
2.135
99.084
68.582
IBGE
IBGE
(2000)
(2000)

Adulto
(25 à 59)

Idoso
(> 60)

Migração

Portador
deficiência

IDH

PIB

26.081
5.508
4.146
137.076
IBGE
(2000)

4.291
1.314
937
16.440
IBGE
(2000)

24.800
5.783
3.816
207.339
IBGE
(2000)

8.497
2.362
2.469
42.036
IBGE
(2000)

0,772
0,752
0,780
0,762
ONU
(2000)

2.377.700
116.968
133.869
7.230.790
IJSN
(2005)

FAMÍLIAS
Nº
17.099
3.823
2.810
91.321
IBGE
(2000)

Renda
até 1/2
SM
3.688
810
615
16.353
IJSN
(2000)

Cadastrada
s no PBF

Beneficiário
s do PBF

Nº
CRAS

Nível de
Gestão

Porte dos
Municípios

5.113
903
459
18.462

3100
762
430
17.504

3
1

Básica
Básica
Inicial
Plena

Médio
Pequeno 1
Pequeno 1
Grande

5
SETADES (2008)
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As taxas de desemprego, crimes violentos contra o patrimônio e o número de
pessoas deficientes podem ser considerados como altos para uma população
municipal média. O nível de renda per capita, porém, é o mais alto das áreas de
influência.
Segundo a classificação do SETADES, Aracruz é considerado um município de
porte “médio” e é servido com três (03) CRAS – Centros de Referência de
Assistência Social. As 3.100 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
representam 84% das famílias com renda declarada de até ½ salário mínimo em
2000.
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Aracruz foi de
0,772. Segundo a classificação do PNUD, o município estava entre as regiões
consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em
relação aos outros municípios do Brasil, Aracruz apresenta uma situação boa:
ocupa a 1260ª posição, sendo que 1259 municípios (22,9%) estão em situação
melhor e 4247 municípios (77,1%) estão em situação pior ou igual. Em relação
aos outros municípios do Estado, Aracruz apresenta uma situação boa: ocupa a
11ª posição, sendo que 10 municípios (13,0%) estão em situação melhor e 66
municípios (87,0%) estão em situação pior ou igual (IPEA, PNUD, 2006, conforme
(Tabela 5-174).
Tabela 5-174: O Índice de desenvolvimento humano no município de Aracruz, ES
Indicador
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Educação
Longevidade
Renda

1991
0,703
0,786
0,656
0,667

2000
0,772
0,885
0,736
0,695

Fonte: IPEA, PNUD, 2006.

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
de Aracruz cresceu 9,82%, passando de 0,703 em 1991 para 0,772 em 2000. A
principal dimensão que contribuiu para este crescimento foi a Educação com
47,8%, seguida pela Longevidade, com 38,6% e pela Renda, com 13,5%. Neste
período de dez anos, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH
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do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 23,2%.
Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 16 anos
para alcançar o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 9,6 anos para
alcançar Vitória (ES), o município com o melhor IDH-M do Estado (0,856),
conforme Tabela 5-175 e Figura 5-580.
Tabela 5-175: Índice de Desenvolvimento Humano para
as áreas de influência do empreendimento.
Município
ARACRUZ
FUNDÃO
IBIRAÇÚ
SERRA
Média IDH ES

IDH
0,7718
0,7521
0,7798
0,7616
0,7303

Fonte: IPEA, PNUD, 2006.

Educação Longevidade

Figura 5-580: Contribuição das três
dimensões para o crescimento do IDH no
município de Aracruz, ES em período
1991 a 2000.

5.4.6.2 Habitação
O déficit habitacional no Brasil e no Espírito Santo vem sendo uma preocupação
governamental ao longo dos últimos anos. Em termos absolutos, os Estados com
os maiores déficits são São Paulo (1,517 milhão), Rio de Janeiro (752 mil) e
Minas Gerais (632 mil). Outros déficits considerados relativos estão no Maranhão
(38,1%), Amazonas (33,7%) e Pará (33,5%). Espírito Santo (9,8%) é um Estado
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com um dos menores déficits relativos junto a Santa Catarina (8,8%) e Paraná
(8,9%) (SALLES, 2007).
De acordo com documentos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano/COHAB-ES, o déficit atual do Espírito Santo é citado
em 113,000 residências. No documento - INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA
O ESPÍRITO SANTO, 2006-2011, RELATÓRIO FINAL – vários projetos são
identificados. Um projeto envolve pareceria com as prefeituras municipais com o
objetivo de produzir unidades habitacionais para municípios com significativo
déficit habitacional e sem capacidade de assumir qualquer tipo de financiamento
habitacional.
A população a ser beneficiada são as famílias cadastradas no Cad-único ou Bolsa
Família do Governo Federal. O projeto está sendo ativado por meio de convênios
entre os município, a Sedurb e a Cohab-ES, sendo: Sedurb/Gestora do Programa;
Cohab-ES/Agente Promotor e Interveniente Técnico; município/Interveniente
Executor e Beneficiário. A contrapartida municipal é o terreno com infra-estrutura
básica.
Além do Programa Nossa Casa (Figura 5-581), o Governo do Estado está
atuando no Programa Pró-Moradia, do Governo Federal, em parceria com a CEF,
destinando R$ 20 milhões, recursos alocados no FEHAB, para a construção de
1.000

unidades

em

22

municípios

capixabas

com

menor

Índice

de

Desenvolvimento Humano (IDH) (GONÇALVES, 2008).
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Figura 5-581: Programa ‘Nossa Casa’ entrega 50 casas em
Aracruz.
Foto: Thiago Guimarães/ Secom

Mesmo não sendo contemplado no planejamento habitacional para os municípios
com menor IDH, o município de Aracruz recebeu 50 casas pelo programa ‘Nossa
Casa’ em janeiro de 2009. As obras foram destinadas às pessoas que tiveram
suas moradias destruídas pela enchente recente. Foram investidos mais de R$
770 mil na construção das casas, rede de distribuição de água, estação de
tratamento de esgoto sanitário e rede de distribuição de energia e iluminação
pública no loteamento São José, bairro Mambrini no distrito de Jacupemba.
(Disponível

em

http://www.es.gov.br/site/noticias/

show.aspx?

noticiaId=99685362.).
A

seguir

são

apresentadas

informações

relacionadas

às

necessidades

habitacionais e déficits habitacionais nas áreas de influência do empreendimento,
com a discussão voltada para a Área de Influência Direta. Déficit habitacional
deve ser compreendido como a necessidade de construção de novas moradias
para a resolução de problemas sociais detectados em certo momento e
específicos de habitação – representa as deficiências propriamente habitacionais
do estoque de moradias precárias com coabitação familiar. As necessidades
habitacionais englobam, além das habitações inadequadas, moradias com
deficiências graves de infra-estrutura básica, adensamento excessivo e
comprometimento elevado de renda com aluguel (CEE/CBIC; 1996).
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A média de moradores em domicílios particulares permanentes é de 3,36
moradores para o Estado do Espírito Santo, 3,59 para Aracruz, 3,39 para Ibiraçu
e 3,32 para Fundão (IBGE, 2007).
Os dados mais recentes para habitação são os domicílios recenseados, por
espécie, em 2007. A Tabela 5-176 descreve a informação disponível para as
áreas de influência.
É interessante notar um número considerável de domicílios registrados de “uso
ocasional” em Fundão e Aracruz. Esse número corresponde à quantidade de
domicílios de veraneio e uso em temporadas de férias. Não há informações mais
detalhados sobre os demais domicílios não ocupados em termos de condições de
ocupação, venda ou aluguel.
O Censo Imobiliário do Sinduscon – Sindicato da Indústria da Construção do
Estado do Espírito Santo reporta uma queda drástica de lançamentos desde
dezembro de 2008. O número de unidades lançadas ou em construção não está
disponível para o interior do estado (A Gazeta, 3 de junho de 2009, p. 13).
Segundo o Diretor de Economia e de Estatísticas do Sinduscon, “A Serra tem
43% dos lançamentos da Grande Vitoria com um grande número de construções
nos próximos anos (idem)”.
As unidades habitacionais supereconômicos estão localizadas em bairros como
Jardim Limoeiro, São Diogo, Carapina e Bairro da Fátima. A região de
Laranjeiras, uma das áreas que mais cresceu na Serra, ficou com preços estáveis
desde 2008. De fato, a área litoral do município da Serra, inclusive no seu distrito
de Nova Almeida, praticamente retém o maior número de loteamentos ainda
desocupados, alguns com o inicio de uma infra-estrutura urbana. Como mostra a
Tabela 5-177, aumentou o número de mulheres se declarando chefe da unidade
domiciliar em 2007 comparado com 1996.
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Tabela 5-176: Domicílios recenseados, por espécie, segundo os municípios, em 2007

Município
Espírito S.
Aracruz
Ibiraçu
Fundão

Total

Total

635.241
24.410
3.378
6.627

634.019
24.359
3.376
6.617

Domicílios recenseados, por espécie
Particulares
Não-ocupados
Ocupados
Uso
Total
Fechado
Vago
ocasional
500.270
133.749
5.157
64.245
64.347
20.133
4.226
289
2.115
1.822
3.026
350
15
75
260
4.261
2.356
313
1.508
535

Coletivos
Total
1.222
51
02
10

Com
morador
403
11
01
04

Fonte: IBGE, contagem da população, 2007. Nota: Dados da Serra não disponíveis.
Tabela 5-177: Unidades domiciliares, por situação e sexo do
chefe da unidade domiciliar no período de 1996 a 2007, Aracruz,
ES
Ano
1996
2007

Urbano
Homem
Mulher
10.252
2.010
11.264
6.537

Rural
Homem
Mulher
1.981
214
2.381
1.897

Total
14.457
20.422

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, contagem da população 2007.
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5.4.6.3 Os planos do governo estadual
Dentro o seu planejamento estratégico, o Estado do Espírito Santo propõe induzir
transformações no desenvolvimento na rede de cidades fora da região
metropolitana. Essa estratégia é importante para o município de Aracruz e os
demais municípios da área de influência indireta do empreendimento. Pode
avançar o argumento de que ao longo da estrada ES-10, dentro da área litoral
contigua ao empreendimento, há o maior espaço adequado nessa região para a
organização permanente de novas comunidades e bairros residenciais.
Durante o segundo ciclo de seu desenvolvimento, o Espírito Santo experimentou
um

processo

de

crescimento

econômico

concentrado

em

sua

região

metropolitana. Nos dias atuais, as cidades se constituem, cada vez mais, em
suporte e fonte geradora de atividades econômicas, sociais, políticas e culturais
sobre toda a área de influência. Segundo o planejamento “a concentração
metropolitana excessiva implica em deseconomias de escala, perda da qualidade
de vida da população e concentração de problemas urbanos complexos”.4
O documento visualiza “a indução da formação de um sistema urbano que resulte
em uma rede equilibrada de cidades, em vez de uma concentração excessiva na
metrópole, propicia uma desenvolvimento territorial de melhor qualidade, com
benefícios amplos”.5
Assim, o desenvolvimento da rede de cidades precisa do fortalecimento de uma
capacidade de polarização, organizada segundo uma hierarquia funcional,
mediante a prestação de serviços que atendam sua própria demanda e aquela
proveniente dos municípios de sua área de influência.

4

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Desenvolvimento da rede de cidades.

Disponível em http://www.espiritosanto2025.com.br/novo /3_2_5.htm. Acesso em 04 julho 2009.
5

Ibid.
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Os serviços capazes de exercer esse efeito”polarizador e difusor”, incluem:
saúde; educação e formação profissional e tecnológica; cultura; finanças;
logística; energia; comunicações e demais serviços públicos. O documento
menciona também outros elementos de fortalecimento da rede, através de uma
promoção de investimentos, a qualidade do meio-ambiente e a disponibilidade de
habitações (grifo nosso).
O projeto designado para o município de Aracruz é conhecido como “Projeto 43 –
Desenvolvimento Urbano Aracruz e Regiões de Impacto”:
Objetivo
Ordenar o crescimento da cidade de Aracruz, e regiões de impacto direto, para
assegurar um ambiente urbano de qualidade tendo em vista seu alto potencial de
crescimento.
Escopo
Planejamento integrado de longo prazo da região de influência do porto de Barra
do Riacho, para assegurar a eficiência do sistema logístico e uma ocupação
ordenada dos espaços disponíveis para o crescimento da cidade e alocação de
atividades econômicas. Fortalecimento e preservação das culturas da região.
Ampliação da capacidade de atendimento e diversificação da oferta de serviços
de saúde. Ampliação da oferta de ensino técnico e superior.
(Disponível em http://www.espiritosanto2025.com.br/novo/3_2_5.htm)
Em resumo, há evidências de esforços governamentais no desenvolvimento de
habitação e moradia nos municípios das áreas de influência do projeto. O déficit
habitacional e situação atual dos domicílios da região sugerem certas dificuldades
em garantir condições mínimas de moradia para um número grande de
trabalhadores na fase de instalação. O problema de moradia permanente para os
funcionários e administradores da fase de operação requer um planejamento
coordenado entre a empresa, agências estaduais de habitação e representantes
municipais.
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Os serviços de infra-estrutura estão associados às condições habitacionais,
saúde e qualidade de vida. Informação sobre esses serviços no município de
Aracruz sugere que são limitados e concentrados nas principais áreas urbanas,
conforme Tabela 5-178.
Água e esgoto
O serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto é oferecido pela SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A empresa atende 87% dos domicílios do
município com o serviço de abastecimento de água tratada, e 67,3% das
residências com o serviço de coleta de esgoto. As demais residências do
município têm como alternativa principal de abastecimento de água o uso de
poços ou nascentes, com 11.9%. Enquanto as formas de esgotamento sanitário
realizados pelas demais residências do município são as fossas rudimentares
(20,1%) e sépticas (5,3%), com um percentual menor de residências que
destinam seus dejetos líquidos em valas (3,3%), rio, lago, mar e outros.
Lixo
Quanto ao destino do lixo das residências do município, 87% são atendidas pelo
serviço de coleta de lixo realizado pela prefeitura e destinado aos aterros
sanitários e a céu aberto do município. O restante das residências queima ou
enterra o lixo (9,8%) e joga em terreno baldio ou logradouro (2,4%).
Tabela 5-178: Abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo para o
município de Aracruz, ES - 2005
Abastecimento de água
Rede geral
Poço ou nascente (na propriedade)
Outras
Formas de Esgotamento
Rede Geral de esgoto ou pluvial
Fossa rudmentar
Fossa séptica
Rio Lago ou mar
Vala
Outro escoador

% de domicílios
87,3
11,9
0,9
% de domicílios
67,3
20,1
5,3
0,7
3,3
0,4
Conitnua...
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Tabela 5-179 (continuação): Abastecimento de água, coleta de
esgoto e lixo para o município de Aracruz, ES - 2005
Destino do lixo
Coletado
Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio
Queimado ou enterrado
Outro destino

% de domicílios
87,0
2,4
0,2
9,8
0,6

Fonte: IPES – Perfis Municipais 2005.

5.4.6.4 Educação
Os dados totais para Espírito Santo servem como base de comparação do
município de Aracruz e estão apresentados na Tabela 5-180.
Tabela 5-180: Dados Educacionais totalizados, por dependência administrativa,
segundo etapa / modalidade de Ensino no Espírito Santo - 2008
Indicadores por Etapa / Modalidade

Dados Educacionais do Espírito Santo
Total

Federal Estadual Municipal Privada

Matrícula - 2008

934.907

7.489

307.384

496.708

123.326

Educação Infantil

143.414

138

-

124.147

19.129

Ensino Fundamental

553.396

-

135.208

356.134

62.054

Ensino Fundamental de 8 Anos

410.370

-

135.208

245.336

29.826

1ª a 4ª série

185.821

-

50.492

121.138

14.191

5ª a 8ª série

224.549

-

84.716

124.198

15.635

143.026

-

-

110.798

32.228

Anos Iniciais (1º ao 5º)

108.991

-

-

91.199

17.792

Anos Finais (6º ao 9º)

34.035

-

-

19.599

14.436

139.984

2.017

117.362

99

20.506

Educação Especial

9.341

-

289

267

8.785

Ed. Jovens e Adultos (EJA)

68.125

492

49.589

16.061

1.983

Educação Profissional

20.647

4.842

4.936

-

10.869

Educação Infantil

24.303

42

-

16.407

7.854

Ensino Fundamental

62.852

-

15.013

36.474

11.365

Ensino Médio

12.912

441

8.573

9

3.889

Educação Especial

1.602

-

169

402

1.031

Ed. Jovens e Adultos (EJA)

22.603

440

13.409

8.110

644

Educação Profissional

3.557

555

2.028

-

974

Ensino Fundamental de 9 Anos

Ensino Médio

Funções Docentes - 2008

Continua...
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Tabela 5-181 (continuação): Dados Educacionais totalizados, por dependência
administrativa, segundo etapa / modalidade de Ensino no Espírito Santo - 2008
Indicadores por Etapa / Modalidade
Número de Estabelecimentos - 2008

Dados Educacionais do Espírito Santo
Total
3.732

Federal Estadual Municipal Privada
10

583

2.644

495

Estabelecimentos por Oferta de Ensino - 2008
Educação Infantil

1.513

1

-

1.204

308

Ensino Fundamental

2.733

-

482

1.986

265

Ensino Médio

438

6

281

1

150

Educação Especial

96

-

8

14

74

Ed. Jovens e Adultos (EJA)

474

5

243

208

18

Educação Profissional

96

9

46

-

41

Fonte: Censo Escolar - 2007 - SEDU/GEIA/SEE

Segundo a Secretaria da Educação – SEDU - no ano de 2007 o número de
matrículas na Educação Básica do Estado do Espírito Santo foi de 930.136
alunos, com uma oferta predominantemente pública, respondendo por 89,2% das
matrículas do ensino fundamental e 84,6% do ensino médio.
Conforme Figura 5-582, observa se uma ampliação gradativa da rede pública em
detrimento da rede privada.6

6

Disponivel em http://www.educacao.es.gov.br/default.asp
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Figura 5-582: Taxa de matrícula nas escolas da rede pública e particular
do Estado do Espírito Santo.

Os dados educacionais da Secretaria da Educação – SEDU - reportam para o
município de Aracruz em 2008:
14.267 matrículas no Ensino Fundamental (Tabela 5-182);
4.348 matrículas no Ensino Fundamental - 5ª a 8ª/anos finais (Tabela 5-183);
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35 estabelecimentos de Educação Infantil (Tabela 5-184);
48 estabelecimentos de Ensino Fundamental, sendo 37 estabelecimentos
municipais (Tabela 5-185);
09 estabelecimentos de Educação de Jovens e Adultos (Tabela 5-186); e 05
estabelecimentos que Ministram Educação Profissional (Tabela 5-187).
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Tabela 5-182: Matrícula inicial no ensino fundamental, por rede escolar e localização, segundo superintendência e município no Espírito
Santo, em 29/05/2008
Matrículas no Ensino Fundamental
Superintendência
e Município

Em 8 anos

Total
Geral

Em 9 anos

Total
Total

Rural

Estadual Municipal Privada

Total

ESPÍRITO SANTO 553.396 410.370 135.208

245.336

29.826 45.880

SRE Carapina

134.591 108.390

21.483

77.935

8.972

Aracruz

14.267

2.699

2.103

-

Fundão

2.626

2.626

372

Ibiraçu

1.695

1.695

João Neiva

2.227

Santa Teresa

Total

Estadual Municipal Privada

Total

Rural

Municipal Privada

Total

Municipal Privada

10.760

34.195

925

143.026

110.798

32.228 17.526

17.526

-

558

18

540

-

26.201

14.315

11.886

1.562

1.562

-

596

-

-

-

-

11.568

11.194

374

1.550

1.550

-

2.254

-

31

-

31

-

-

-

-

-

-

-

924

662

109

235

-

235

-

-

-

-

-

-

-

1.572

-

1.447

125

15

-

15

-

655

655

-

12

12

-

3.256

3.256

348

2.743

165

277

18

259

-

-

-

-

-

-

-

Serra

67.171

62.271

16.921

42.217

3.133

-

-

-

-

4.900

690

4.210

-

-

-

Vitória

43.349

34.271

815

28.612

4.844

-

-

-

-

9.078

1.776

7.302

-

-

-
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Tabela 5-183: matrícula inicial no ensino fundamental, por série (5ª a 8ª/anos finais) e localização, na rede municipal, segundo
superintendência e município no Espírito Santo, em 29/05/2008
Matrículas no Ensino Fundamental
Superintendência

Em 8 anos

e Município

Em 9 anos

Total
Total

5ª

Rural

6ª

7ª

8ª

Total

5ª

Total

6ª

7ª

8ª

Total

6º

Rural
6º

7º

8º

9º

ESPÍRITO SANTO 124.198 38.467 33.332 27.867 24.532 12.053 3.756 3.281 2.759 2.257 19.599 5.851 5.104 4.791 3.853 2.820 836

720

680

584

SRE Carapina

36.383

10.918 9.658

7.818

7.989

61

17

14

17

13

4.968

1.428 1.373 1.151 1.016 441

138

91

101

111

Aracruz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.348

1.267 1.201 997

883

441

138

91

101

111

Fundão

920

220

271

210

219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ibiraçu

61

17

14

17

13

61

17

14

17

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

João Neiva

937

252

242

270

173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Santa Teresa

1.302

392

347

315

248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serra

19.547

5.693

5.443

3.838

4.573

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vitória

13.616

4.344

3.341

3.168

2.763

-

-

-

-

-

620

161

172

154

133

-

-

-

-

-
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Tabela 5-184: Número de estabelecimentos que ministram educação infantil,
por rede escolar e localização, segundo superintendência e município no
Espírito Santo - 2008
Superintendência
Estabelecimentos de Educação Infantil
e
Município
ESPÍRITO SANTO
SRE Carapina
Aracruz
Fundão
Ibiraçu
João Neiva
Santa Teresa
Serra
Vitória

Total Geral
Total
Rural
1.513
483
231
18
35
11
6
10
2
9
1
13
4
77
81
-

Federal
Total
Rural
1
1
1
-

Municipal
Total
Rural
1.204
479
153
18
31
11
6
9
2
8
1
13
4
42
44
-
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Privada
Total
Rural
308
4
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4
1
1
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36
-
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Tabela 5-185: Número de estabelecimentos que ministram ensino
fundamental, por rede escolar e localização, segundo superintendência e
município no Espírito Santo - 2008
Superintendência
e
Município
ESPÍRITO SANTO
SRE Carapina
Aracruz
Fundão
Ibiraçu
João Neiva
Santa Teresa
Serra
Vitória

Estabelecimentos de Ensino Fundamental
Total Geral
Estadual
Municipal
Privada
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
2.733
1.516
482
189
1.986
1.315
265
12
325
42
52
1
193
41
80
48
17
5
37
17
6
8
1
1
7
1
10
4
2
7
4
1
11
1
10
1
1
29
19
3
1
24
18
2
124
36
57
31
95
5
51
39
-

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Diagnóstico Ambiental
5

Pág.
1399

Tabela 5-186: Número de estabelecimentos que ministram educação de jovens
e adultos, por rede escolar e localização, segundo superintendência e
município no Espírito Santo - 2008
Superintendência
e
Município
ESPÍRITO SANTO
SRE Carapina
Aracruz
Fundão
Ibiraçu
João Neiva
Santa Teresa
Serra
Vitória

Estabelecimentos de Educação de Jovens e Adultos
Total Geral
Federal
Estadual
Municipal
Privada
Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural
474
63
5
1
243
20
208
42
18
82
1
3
1
40
29
10
9
4
5
3
1
2
1
1
4
1
3
2
1
1
1
1
31
1
27
3
32
1
5
19
7
-
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Tabela 5-187: Número de Estabelecimentos que Ministram Educação
Profissional, por Rede Escolar e Localização, segundo Superintendência
e Município no Espírito Santo - 2008
Superintendência
e
Município
ESPÍRITO SANTO
SRE Carapina
Aracruz
Ibiraçu
João Neiva
Santa Teresa
Serra
Vitória

Estabelecimentos de Educação Profissional
Total Geral
Federal
Estadual
Privada
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
Total
Rural
96
7
9
3
46
41
4
30
1
3
1
12
15
5
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
4
3
14
1
4
9
-
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5.4.6.5 Saúde
Os indicadores de saúde para o município têm mostrado pouca alteração desde
1995 (Tabela 5-188)., mesmo com uma redução de leitos à disposição do SUS na
especialidade de pediatria (SESA-ES, 2007, conforme Tabela 5-189 e Tabela
5-190). A taxa de mortalidade infantil baixou para 6,5 (8 óbitos com menores de 1
ano para 1.228 nascimentos vivos em 2007, conforme Tabela 5-191)
Tabela 5-188: Alguns indicadores de saúde do município e do Estado do Espírito Santo,
1995/1996.
Indicadores
Coeficiente de natalidade 1
Coeficiente de mortalidade geral 2
Coeficiente de mortalidade infantil 3
Coeficiente de mortalidade neonatal 4
Coeficiente de mortalidade infantil tardia 5
Indicador de SWAROUP e UEMURA 6

1995
Aracruz
Estado
21,28
21,14
5,15
5,56
17,23
23,23
9,84
14,05
7,38
9,18
59,32
60,60

1996
Aracruz
15,23
4,94
28,67
11,03
17,64
59,86

Estado
20,14
5,87
21,69
12,88
8,81
61,67

Fonte: SESA.
Nota:1 O coeficiente de natalidade é calculado dividindo-se o número de nascidos vivos
pela população total e multiplicando-se por 1.000
2
O coeficiente de mortalidade geral é calculado dividindo-se o número de óbitos
gerais circunscritos a uma determinada área pela respectiva população e
multiplicando-se por 1.000
3
O coeficiente de mortalidade infantil é calculado dividindo-se o número de óbitos
de menores de 1 (um) ano pelos nascidos vivos e multiplicando-se por 1.000
4
O coeficiente de mortalidade neonatal é calculado dividindo-se o número de óbitos
de crianças de 0 a 27 dias pelos nascidos vivos e multiplicando-se por 1000
5
O coeficiente de mortalidade infantil tardia é calculado dividindo-se o número de
óbitos de crianças de 28 dias a 11 meses pelos nascidos vivos e multiplicando-se
por 1.000
6
O indicador de SWAROUP e UEMURA é calculado dividindo-se o número de
óbitos de pessoas com 50 ou mais anos de idade pelo total de óbitos e
multiplicando-se por 100

Tabela 5-189: Número de leitos à disposição do SUS, segundo especialidade,
1995-1998, 2007.
Leitos
Especialidade
Cirurgia
Obstetrícia
Clínica médica
Pediatria
Total

1995

1996

1997

1998

2007

24
15
48
22
109

26
16
63
21
126

20
16
38
18
92

12
19
18
17
66

14
23
15
10
63

Fonte: SESA, ES, 1996, 2007.
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Tabela 5-190: Recursos humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas para área de saúde – Aracruz - Dez/2008.
Categoria
Médicos
Anestesista
Cirurgião Geral
Clínico Geral
Gineco Obstetra
Médico de Família
Pediatra
Psiquiatra
Radiologista
Cirurgião dentista
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Nutricionista
Farmacêutico
Assistente social
Psicólogo
Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Enfermagem
Total

Total

Atendem ao SUS

Não atendem ao SUS

Prof/1.000 hab

Prof SUS/1.000 hab

384
02
13
68
51
26
57
03
08
132
39
34
13
11
15
11
22
55
136
852

266
02
10
61
37
26
47
03
01
58
38
19
05
07
11
11
14
32
116
577

118
0
03
07
14
0
10
0
07
74
01
15
08
04
04
0
08
23
20
275

5,0
0,0
0,2
0,9
0,7
0,3
0,7
0,0
0,1
1,7
0,5
0,4
0,2
0,1
0,2
0,1
0,3
0,7
1,8
11,0

3,4
0,0
0,1
0,8
0,5
0,3
0,6
0,0
0,0
0,7
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
1,5
7,5

Fonte: CNES
Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver.
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Tabela 5-191: Informações sobre nascimentos nos município Aracruz – ES
Condições
Número de nascidos vivos
Taxa Bruta de Natalidade
% com prematuridade
% de partos cesáreos
% de mães de 10-19 anos
% de mães de 10-14 anos
% com baixo peso ao nascer
- geral
- partos cesáreos
- partos vaginais

1999
1.358
21,1
3,4
38,5
25,6
1,3

2000
1.423
22,0
6,3
37,5
25,2
1,3

2001
1.318
20,0
5,3
38,9
24,8
1,4

2002
1.288
19,2
8,3
39,7
24,7
1,2

2003
1.200
17,5
5,1
44,8
23,9
1,0

2004
1.178
16,9
3,6
45,1
21,5
0,8

2005
1.222
16,9
4,4
45,0
23,8
0,6

2006
1.220
16,6
7,1
46,9
22,7
0,9

2007
1.250
16,7
4,6
52,0
21,0
0,6

2008
1.303
16,8
3,7
53,3
22,4
1,2

7,3
5,7
8,3

7,1
6,2
7,7

6,5
5,3
7,2

7,6
6,5
8,3

8,0
6,9
8,9

7,4
7,2
7,6

6,0
5,5
6,4

8,8
9,8
7,9

6,7
7,5
5,8

7,5
8,1
6,9

Fonte: SESA-ES/GEPDI/NASTS - SINASC Estadual, 2008.
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Tabela 5-192: Número de internações, valor total, valor médio, média de permanência, número de óbitos e taxa de mortalidade por
especialidade (por local de internação) – 2008.
Especialidade
Clínica cirúrgica
Obstetrícia
Clínica médica
Cuidados
prolongados
(crônicos)
Psiquiatria
Pneumologia
sanitária
(tisiologia)
Pediatria
Reabilitação
Clínica cirúrgica - hospital-dia
Total

Número de
Internações

%

Valor Total R$

%

Valor Médio R$

1.265
1.214
1.086

31,5
30,2
27,0

504.853,24
622.766,18
357.821,78

30,6
37,8
21,7

399,09
512,99
329,49

Média de
Permanência
(dias)
2,1
2,0
4,3

2
46

Mortalidade
Hospitalar
(%)
0,2
4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452
4.017

11,3
100,0

163.463,94
1.648.905,14

9,9
100,0

361,65
410,48

4,2
2,9

3
51

0,7
1,3

Fonte: SIH/SUS
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Tabela 5-193: Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas (por 100.000 habitantes)
Causa do Óbito
Aids
Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres)
Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulheres)
Infarto agudo do miocardio
Doenças cerebrovasculares
Diabetes mellitus
Acidentes de transporte
Agressões

1999
4,7
15,6
32,6
49,7
18,7
17,1
34,2

2000
3,1
3,1
34,0
41,8
15,5
20,1
24,8

2001
1,5
15,2
6,1
30,4
38,0
10,6
31,9
22,8

2002
1,5
5,9
38,7
38,7
8,9
41,7
25,3

2003
8,8
27,8
67,3
13,2
32,2
42,4

2004
5,7
8,6
2,9
38,8
73,3
17,2
33,1
30,2

2005
2,8
40,1
48,4
20,8
27,7
30,4

2006
6,8
8,1
33,9
39,4
23,1
25,8
27,2

Fonte: SESA-ES/GEPDI/NASTS - SIM Estadual
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14,7
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34,7

2008
1,3
5,1
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46,5
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Tabela 5-194: Coeficiente de mortalidade para outros indicadores de mortalidade (por 100.000 habitantes)
Outros Indicadores de Mortalidade
Total de óbitos
Coeficiente de Mortalidade Geral (por 1.000 hab.)
% óbitos por causas mal definidas
Total de óbitos infantis
Nº de óbitos infantis por causas mal definidas
% de óbitos infantis no total de óbitos *
% de óbitos infantis por causas mal definidas
Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos **

1999
332
5,2
18,1
20
4
6,0
20,0
14,7

2000
296
4,6
21,6
29
2
9,8
6,9
20,4

2001
336
5,1
20,2
12
3,6
9,1

2002
311
4,6
13,8
21
2
6,8
9,5
16,3

2003
330
4,8
1,8
11
3,3
9,2

2004
321
4,6
2,8
12
3,7
10,2

2005
324
4,5
3,1
15
4,6
12,3

2006
357
4,8
4,8
20
5,6
16,4

2007
361
4,8
4,7
8
1
2,2
12,5
6,4

2008
407
5,3
5,9
9
2,2
6,9

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional **considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC
Fonte: SESA-ES/GEPDI/NASTS - SIM e SINASC Estaduais
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O município recebeu no 11 de julho de 2009 um total 14 novas ambulâncias. As
novas unidades móveis contam com equipamentos de qualidade, que integram
um aparato adequado à emergência dentro dos carros, como oxigênio, maca e
colete cervical, entre outros aparelhos obrigatórios.
Segundo representantes municipais, as ambulâncias podem fazer a diferença
entre a vida e a morte de uma pessoa que precisa se deslocar com urgência em
busca de atendimento médico. “É por saber da importância destes veículos que a
Prefeitura de Aracruz faz essa entrega à comunidade. Nosso município está
crescendo mais a cada dia e precisamos dar suporte a nossa população”
(Disponível

em

http://www.pma.es.gov.br/noticias/931/Populacao+de+Aracruz

+conhece+as+14+novas+ambulâncias. Acesso em 15 jul 2009.).

5.4.6.6 Segurança social
Como outros municípios localizados no interior do Espírito Santo, os problemas
de violência e criminalidade vêm aumentando. Informação sobre óbitos por tipo de
violência mostra indicadores médios de acidentes, homicídio e suicídio no
município de Aracruz para 2008, conforme a Tabela 5-195.
Tabela 5-195: Óbitos por tipo de violência, Espírito Santo e o município de Aracruz
Aracruz
Espírito
Santo

11

Total por
violência
80

Outras
causas
327

Totais de
óbitos
407

327

3.651

16.291

19.942

Acidente

Suicídio

Homicídio

Ignorado

31

03

35

1.448

122

1.754

Fonte: (A GAZETA, Anuário 2009).

O sistema de Segurança Pública de Aracruz é provido pelo Estado do Espírito
Santo. No momento, o município não possui Guarda Municipal nem Corpo de
Bombeiros, solicitando serviços de Linhares ou de Vitória. À Polícia Civil e Militar
faltam profissionais e uma estrutura adequada de apoio. Aracruz abriga o 5º
Batalhão da PM – ES (na Sede do município). Há oito destacamentos (Barra do
Sahy, Irajá, Coqueiral de Aracruz, Santa Rosa, Jacupemba, Guaraná, Vila do
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Riacho e Barra do Riacho), totalizando um efetivo médio de 80 policiais militares
no município (BIODINÂMICO, 2007).
A Polícia Civil é representada por um delegado-geral, uma delegada para atender
à Delegacia da Mulher, quatro investigadores, dois escrivães, quatro agentes da
polícia e mais seis funcionários. Existe também um presídio, cuja população
carcerária é próxima a 80 presos. As ocorrências mais comuns são os furtos e
brigas, que ocorrem principalmente na região portuária (compreendida por Barra
do Riacho e Barra do Sahy). Essas localidades são as mais problemáticas devido
à "população flutuante”, estimada em 800 pessoas. (BIODINÂMICO, 2007).
Residentes e representantes municipais entrevistados se queixam do baixo
número de policiais disponibilizados para a orla de Aracruz. Reportam um
aumento de furtos, brigas e outros problemas de violência na Barra de Riacho,
Praia de Sahy e em diversos bairros ao longo da estrada ES-10.
Um Conselho Interativo de Segurança de Aracruz – realiza reuniões mensais com
secretários e lideranças comunitárias.
Algumas autoridades municipais recentemente visitaram os municípios de
Linhares, Vila Velha e Anchieta para conhecer o processo de implantação do
sistema de videomonitoramento e a criação da guarda civil municipal.
Visitas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP)
levou diversos serviços para a população de Aracruz e fazer atendimentos a
demandas de pessoas da comunidade. O SESP Itinerante foi criado em
dezembro de 2008, com o objetivo de levar aos municípios a política de
Segurança adotada pelo Governo do Estado, de promover reuniões com
autoridades locais e de ouvir os anseios da população.
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5.4.6.7 Nível de renda
O nível de renda familiar no município de Aracruz em 2000 foi concentrado entre
01 e 10 salários mínimos (Tabela 5-196).
Tabela 5-196: Famílias, segundo faixa de rendimento mensal familiar 2000 – Aracruz, ES
Faixa de Renda
Sem Rendimentos
Até 1 SM
Mais de 1 a 2 SM
Mais de 2 a 3 SM
Mais de 3 a 5 SM
Mais de 5 a 10 SM
Mais de 10 a 15 SM
Mais de 15 a 20 SM
Mais de 20 a 30 SM
Mais de 30 SM
Total

Freqüência
988
1.693
3.120
2.469
3.103
3.244
1.102
497
463
372
17.05

%
5,8
9,9
18,3
14,5
18,2
19,0
6,5
2,9
2,7
2,2
100,0

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000. Nota: Salário mínimo R$ 151,00.

A população mais jovem recebeu menos renda no emprego formal do que a
maioria da população. A população ocupada na faixa de 60 anos ou mais recebeu
maiores salários nas faixas de 10 salários mínimos ou mais.
Tabela 5-197: Rendimento do trabalho - população ocupada, segundo faixa de
rendimento de todos os trabalhos, 2000 – Aracruz, ES.
Faixa de renda
Sem Rendimentos
Até 1/2 SM
Mais de 1/2 a 1 SM
Mais de 1 a 2 SM
Mais de 2 a 3 SM
Mais de 3 a 5 SM
Mais de 5 a 10 SM
Mais de 10 a 20 SM
Mais de 20 a 30 SM
Mais de 30 SM
Total

Total da
população
ocupada
3,5
5,1
18,6
31,3
12,9
12,4
10,6
3,5
0,9
1,1
100,0

População
ocupada de 10
a 14 anos
23,0
58,1
4,4
14,6
100,0

População
ocupada de 15
a 24 anos
7,0
6,7
28,5
38,4
10,0
5,8
2,9
0,7
100,0

População
ocupada de 60
anos mais
3,4
14,7
17,8
29,7
8,3
16,6
6,6
2,9
0,1
100,0

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000.

O rendimento nominal mensal pela pessoa responsável pelo domicilio nos
municípios nas áreas de influência do empreendimento mostrou pouca
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variabilidade em 2000. O município de Aracruz, porém apresentou maiores
porcentagens nas faixas salariais acima de 3 a 5 salários mínimos.
Tabela 5-198: Domicílios particulares permanentes por número de moradores e classes
de rendimento nominal mensal da pessoa responsável pelo domicílio
Classes de rendimento nominal
mensal da pessoa responsável pelo
domicílio
Total
Até 1/4 de salário mínimo
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo
Mais de 1/2 a 3/4 de salário mínimo
Mais de 3/4 a 1 salário mínimo
Mais de 1 a 1 1/4 salários mínimos
Mais de 1 1/4 a 1 1/2 salários mínimos
Mais de 1 1/2 a 2 salários mínimos
Mais de 2 a 3 salários mínimos
Mais de 3 a 5 salários mínimos
Mais de 5 a 10 salários mínimos
Mais de 10 a 15 salários mínimos
Mais de 15 a 20 salários mínimos
Mais de 20 a 30 salários minimos
Mais de 30 salários mínimos
Sem rendimento

Aracruz

Ibiraçu

Fundão

Serra

100,00
0,09
0,72
1,69
17,06
2,96
7,15
13,67
11,37
12,70
13,05
3,55
1,93
1,11
1,24
11,72

100,00
0,11
0,72
2,10
24,74
2,86
6,37
13,72
11,70
12,12
12,20
2,78
1,45
0,95
0,80
7,36

100,00
0,11
1,18
2,71
23,42
2,66
7,81
13,09
10,63
12,26
11,08
2,85
1,29
0,81
0,81
9,29

100,00
0,11
1,18
2,71
23,42
2,66
7,81
13,09
10,63
12,26
11,08
2,85
1,29
0,81
0,81
9,29

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000.

Em 2006, o nível salarial aparentemente melhorou um pouco, principalmente nas
atividades financeiras, industriais, transporte e as atividades profissionais,
científicas e técnicas.
Tabela 5-199: Rendimento médio mensal do emprego formal, segundo atividade no
município de Aracruz, ES - 2006
Atividade-Seção CNAE
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Eletricidade e gás
Água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação
Construção
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Transporte, armazenagem e correio
Alojamento e alimentação
Informação e comunicação
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

Rendimento médio
mensal por emprego
537,1
866,3
2.096,0
2.461,9
1.218,0
879,7
557,8
1.420,2
493,3
998,6
2.725,2
Continua...
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Tabela 5-200 (continuação): Rendimento médio mensal do emprego formal, segundo
atividade no município de Aracruz, ES – 2006.
Rendimento médio
mensal por emprego
407,0
1.238,7
1.051,9
1.000,0
919,4
977,5
576,1
790,3
659,6
1.179,5

Atividade-Seção CNAE
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, científicas e técnicas
Atividades administrativas e serviços complementares
Administração pública, defesa e seguridade social
Educação
Saúde humana e serviços sociais
Artes, cultura, esporte e recreação
Outras atividades de serviços
Serviços domésticos
Total

Fonte: MTE/RAIS.

5.4.6.8 Lazer, turismo e cultura
O turismo no município de Aracruz ocorre principalmente na região litoral, durante
o verão. Segundo a Prefeitura Municipal de Aracruz:
O município de Aracruz reúne uma infinidade de atrativos naturais, com
paisagens exuberantes, extensas áreas verdes, praias, restingas, manguezais,
enseadas, recifes, montanhas, coqueirais, remanescentes de mata atlântica,
reservas ecológicas, tartarugas marinhas, lagoas e rios; formando assim, um dos
trechos mais ecológicos do litoral capixaba (http://www.pma.es.gov.br/turismo).
Dentre as praias mais procuradas destacam-se as praias de Barra do Sahy,
Coqueiral, Praia dos Padres e Santa Cruz. Nas áreas do interior, o agroturismo é
pouco explorado. Os balneários oferecem uma estrutura turística limitada, com
hotéis, pousadas, casas de veraneio, clubes, colônias de férias e campings. As
praias ainda contam com restaurantes, bares e quiosques.
Alguns dos principais elementos da atividade turística de Aracruz são:
• Pontos de atração
Artesanato indígena, desenvolvido nas vilas de Santa Cruz.
Estação de Biologia Marinha.
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As igrejas: São Benedito; São João Batista (no Centro da Cidade); Nossa
Senhora do Mont Serrat (Igrejinha do Pelado).
Lagoa do Aguiar (28km da sede do município).
− Parque de Santa Maria e Represa de Santa Maria (10km da sede municipal).
− Reserva Biológica de Comboios, destinada à preservação e reprodução das
tartarugas marinhas.
− Reserva Indígena de Caieiras Velhas, localizada a 19km da sede.
− Reserva Indígena do Irajá.
– A Praia da Sauna (com areias radioativas).
As festas populares incluem Carnaval, Congadas, Encontro da Colônia Italiana de
Aracruz, Exposição Agropecuária e Feira Multissetorial, Festa da Ramagem, (Vila
do Riacho), Festa das Nações Indígenas, Festa do Verde, Festa dos Produtores
Rurais, Festas Juninas, Festival do Folclore.
Segundo o homepage do Centro de Turismo de Praia Formosa do SESC/ES, o
estabelecimento tem vários recursos para lazer e reuniões:
Bar, lanchonete, salão de jogos, com 216 apartamentos e 32 casas. O Centro
está equipado com piscinas com toboágua, chafariz, correntezas, kamikases, free
fall e rampa molhada. Tem campo de futebol soçáite, espaço para apresentações
artísticas, trilha ecológica e o Mirante da Floresta, espaço nobre para a sua
hospedagem.
Além desses atrativos para o lazer, o Centro de Turismo do SESC está equipado
com um Centro de Convenções, projetado para eventos de grande, médio e
pequeno porte dotado de sonorização, climatização ambiente, sistema de
tradução simultânea, lousa interativa, câmaras para filmagens, data show,
projetores de vídeo e de slides, retroprojetor, quadro eletrônico, aparelhos para
CD, disco laser e fitas cassete, e central de ar condicionado, com salas/mini-
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auditórios, equipamentos de apoio para trabalho em grupo. Sua Secretaria
Executiva tem pontos para ligações de computadores e copiadoras.7
A Secretaria Municipal Turismo, Cultura Esporte e Lazer do município de Aracruz
tem estabelecido vários programas voltados para a promoção de turismo e a
preservação cultural, conforme Tabela 5-201.
Tabela 5-201: Principais programas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte
e Lazer
Programa

Objetivo

Público-Alvo

INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA

Dotar o
município de
equipamentos e
capacitação
pessoal
necessário ao
desenvolviment
o do turismo.

Turistas e
população
local

PRESERVAÇÃO
CULTURAL

Preservar e
restaurar o
patrimônio
histórico e
cultural do
município.

População em
nível
municipal,
estadual e
federal

Descrição
Capacitação e qualificação dos
recursos humanos para atividades
turísticas, implementação e apoio à
“rota do verde e das águas”,
adequação e melhoria das vias,
criação e implantação de novos
produtos turísticos, transformação
do “Torre da Praia” em Centro de
Turismo e Cultura, realização de
pesquisas e estudos turísticos.
Criação e implantação de espaços
culturais, realização e apoio a
eventos culturais, restauração de
monumentos e construções, apoio
e incentivo à cultura, recuperação
do sítio arqueológico.

Fonte: Plano Plurianual Aracruz 2006-2009

Dentro do Patrimônio Imaterial do município de Aracruz foram registradas as
festas populares e religiosas, exemplos da dança e música e o artesanato
indígena (Tabela 5-202).
Tabela 5-202: Patrimônio Imaterial do município de Aracruz.
Tipo de eventos

Festas Populares

Festividades
• Carnaval - realizado nos Balneários de Barra do Sahy e Santa
Cruz.
• Festa de Emancipação Política - realizada na Sede do Município no
mês de abril.
• EXPO.COM Exposição Agropecuária Comercial e Comunitária de
Aracruz - realizada no.
mês de junho no Distrito da Sede no Parque de Exposição Rubens
Pimentel.
• Festa do Verde - realizada no mês de junho no Distrito de
Jacupemba.
• Feira Comunitária de Guaraná - realizada na segunda quinzena de

7

(SESC - Centro de Turismo de Praia Formosa. Disponível em http://www.sesces.com.br/main.asp? link=indep&bnn=0540x0181-banner-interno-01@swf&id =309&menu=15 ).
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Festividades
agosto no Distrito de Guaraná.
Festa dos Produtores Rurais e Pecuaristas - realizada no mês de
setembro em Santa Rosa.
• Reveillon - realizado nos Balneários de Barra do Sahy e Santa
Cruz.
• Dia do Índio – realizada na Aldeia Caieiras Velha.
• Encenação da Vida e Morte de Cristo - Teatro ao ar livre em
realizado na sexta-feira Santa em Córrego Alegre.
• Teatro Sacro "JESUS O NAZARENO" - Teatro ao ar livre realizado
na sexta-feira Santa no
Centro Comunitário de Guaraná.
• Festa de São João Batista - Padroeiro do Município Aracruz,
comemorado no dia 24 de
Junho na Sede com Procissão, Missa, Barraquinhas.
• Festa de Nossa Senhora da Penha - Padroeira do Distrito de Santa
Cruz, comemorada no
mês de agosto desde 1938 - Procissão, Missa, torneios, barracas.
• Procissão Marítima de Nossa Senhora dos Navegantes - Realizada
pelo Restaurante
Travessia no antigo cais em Santa Cruz, com procissão marítima
pelo rio Piraquê-Açú.
• Festa de São Cristóvão - Padroeiro dos Motoristas comemorada no
primeiro domingo mês
de novembro, desde 1965 no Distrito de Guaraná, com procissões,
missas e benção dos
automóveis.
• Festa de São Sebastião - Realizada no mês de janeiro em Barra do
Riacho.
• Festa de Iemanjá - Realizada no mês de fevereiro na praia de
Barra do Sahy.
• Festa de São Benedito - Realizada no mês de dezembro em Vila
do Riacho.
• Dança do Congo de São Benedito - Aldeia Caieiras Velha.
• Capoeira – Casa da Cultura de Barra do Riacho.
• Dança do Congo da Aldeia Indígena – Santa Cruz.
• Dança do Congo São Bendito da Flor de Gramuté – Praia de
Gramuté. (Foto 5.3-77)
• Dança do Congo São Bendito do Rosário – Vila do Riacho.
• Banda do Congo dos Bibiricas – Santa Cruz.
• Blocos de Carnaval – organizados pela Casa da Cultura de Barra
do Riacho.
Fibra de coco – Associação Amigos do rio Pirequê-açu.
Artesanato Indígena – composto por peças utilitárias do cotidiano
indígena - Aldeia Três Palmeiras – Índios Guarani Mybiá.

Fonte: SEBRAE, 2005; ARACRUZ, 2007

5.4.6.9 Projeção de desenvolvimento
A organização de um Estudo de Impacto Ambiental – EIA, exige um diagnóstico
ambiental na tentativa de conhecer e descrever as possíveis conseqüências dos
impactos da instalação e operação de um novo empreendimento. O termo de
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referência desse EIA do Estaleiro do Jorung estabelece a necessidade para
elaborar uma análise ou diagnóstico dos efeitos do empreendimento em relação
ao nível de vida da população sob influência do projeto.
Ao mesmo tempo, o Termo solicita uma projeção de desenvolvimento para os
próximos 05 (cinco) anos no que se refere à habitação, educação, saúde, lazer,
turismo e cultura, segurança e comunicação. Entende-se que essa solicitação
envolve um prognóstico sobre o nível de vida dessa população.
Segundo Wikipédia, a palavra prognóstico vem do <grego original προγηοστικόη,
pelo latim prognosticu =[pro="antecipado, anterior, prévio"]+ [gnosticu="alusivo ao
conhecimento de"]), e significa:
Antecipado ou prévio sobre algo; ou conjectura sobre o desenvolvimento de um
negócio qualquer, de uma situação, etc.8
Embora existam quantitativos para a maioria das areas solicitadas, há
dificuldades em desagregar e estimar informações com precisão para as
comunidades, vilas e distritos sob análise. Um prognóstico ou projeção com alto
grau de acerto utilizando procedimentos estatísticos, é descartado devido à
imprecisão das informações disponiveis.
Opta-se pela elaboração de cenários positivos e negativos para cada área
solicitada na tentativa de resumir algumas possiveis conseqüências de fatores
verificados no diagnóstico ambiental desse estudo. No quadro a seguir são
incluidas algumas observações sobre estratégias, politicas públicas ou ações
empresariais que possam agir sobre os cenários apresentados.

8

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Progn%C3%B3stico. Acesso em 10

julho 2009.
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Tabela 5-203: Prognóstico sobre o nível de vida das populações residentes nas áreas de influência do empreendimento.
Área

Cenário Negativo

Nível de
vida
(geral)

Falta de planejamento e
investimento em infra-estruturas
sociais; ocupação irregular do solo
por migrantes e famílias em busca
de emprego; aumento de violência,
insegurança e desemprego de
residentes; superlotação de
serviços precários.

Geração de emprego e renda local
criados pelo empreendimento e novos
investimentos; execução de planos de
expansão de serviços e infra-estruturas;
programas efetivos de transporte,
controle de tráfego, segurança pública.

Invasão e ocupação de espaços
vazios; demanda habitacional
exagerada por especulação
imobiliária; aumento da densidade
residencial sem infra-estrutura
urbana adequada

Programa de moradia eficiente para
trabalhadores do projeto; planos
habitacionais governamentais
implementados; PDU municipal adaptado
às demandas para residências
temporárias e permanentes; fiscalização
eficiente de áreas alvos de invasão e
ocupação irregular.

Habitação

Educação

Aumento de demanda para o
ensino básico e médio; falta de
professores; nova demanda para
transporte escolar; presença
irregular de filhos de migrantes e
problemas disciplinares

Cenário Positivo

Planejamento educacional em conjunto
com a SEDU resulta em novas
instalações, aumento de vagas e
professores; participação efetiva do
sistema público com as demandas para
qualificação, requalificação e
alfabetização da população residente
para garantir emprego e renda.

Estratégias/Políticas/Ações
Há coordenação eficiente de planos
habitacionais, infra-estrutura urbana e social;
investimentos realizados segundo o Plano
Estratégico do Governo do Estado do Espírito
Santo; condicionantes relacionadas à
mobilização e qualificação da mão-de-obra local
são observadas; fiscalização municipal eficaz
sobre invasão do solo nas áreas da influência
direta; aumento de renda e emprego para a
população local; avaliação e acompanhamento
participativo nas fase do empreendimento
Reavaliação dos investimentos estaduais na
área de habitação com efetiva participação do
governo municipal.

Atores chaves
População local
Empreendedor
Governo
Municipal
Governo Estadual

Sociedade
organizada
Empreendedor

Programa de Moradia coordenado em conjunto
com Comissão Local e representantes
municipais.

Governo
Municipal

Alteração do PDU e novo planejamento para a
orla
Revisão do planejamento educacional para os
municípios das áreas de influência do
empreendimento.

Governo Estadual

Programas de Qualificação de Trabalhadores
organizados e coordenados para integrar o
sistema público de ensino

Governo
Municipal

Empreendedor

Governo Estadual
Preparação de professores e das escolas para
maior demanda

Continua...
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Tabela 5-57 (continuação): Prognóstico sobre o nível de vida das populações residentes nas áreas de influência do
empreendimento.
Área

Saúde

Lazer e
turismo

Cultura

Cenário Negativo

Cenário Positivo

Aumento da demanda
para atendimento nos
postos de saúde; leitos
insuficientes nos hospitais
e clínicas; número de
profissionais e técnicos
insuficientes.

Planejamento eficiente de demandas
eventuais com o aumento da população
permanente; programa de Saúde para os
trabalhadores do empreendimento
integrado com o sistema de saúde pública.

Ocupação irregular e
invasão de áreas de lazer,
praias afastam turistas e
visitantes; aumento de
insegurança nas
residências fechadas;
lotação de áreas de lazer.
Violência e criminalidade
afetam as festas e eventos
culturais; orçamento
municipal para cultura
desviado para outras
prioridades.

Ação municipal e ordenamento das áreas
de lazer, praias através do planejamento
protegem os recursos ambientais;
policiamento adequado para prevenir
criminalidade e proteger o patrimônio local.

Aumento do controle policial em todos os
eventos e festas culturais; eventos e festas
culturais são priorizados e apoiados.

Estratégias/Políticas/Ações
Investimentos do governo estadual
proporcionam novos recursos perante a
demanda para saúde e o aumento da
população residente.

Atores chaves

Empreendedor

Programa de Saúde para os
trabalhadores satisfaz a demanda para
pronto-socorro e atendimento médico da
mão de obra.
Prefeituras estudam as novas demandas
para atendimento de acordo com o
aumento populacional.
Governo estadual aumenta o apoio e
investimentos no desenvolvimento e
promoção de turismo na região.
Governo municipal reavalia sua política
de promoção de lazer e esportes, perante
o aumento da população.
Governo estadual aumenta o apoio e
investimentos no desenvolvimento das
atividades culturais na região.
Governo municipal reforça seu apoio
para a proteção da cultura local.

Governo
Municipal
Governo Estadual

Governo
Municipal
Governo Estadual

Governo
Municipal
Governo Estadual

Continua...
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Tabela 5-57 (continuação): Prognóstico sobre o nível de vida das populações residentes nas áreas de influência do
empreendimento.
Área

Cenário Negativo
Aumento de violência,

Cenário Positivo

insegurança e

Segurança
social

Estratégias/Políticas/Ações
Zoneamento de áreas de lazer e

criminalidade; aumento de

Policiamento adequado para prevenir

recreação, estabelecimentos de

estabelecimentos de

criminalidade e proteger o patrimônio local;

prostituição e bares; avaliação da

prostituição, bares

aumento do efetivo policial nas áreas da

legislação municipal em vigor.

clandestinos e boates;

orla e nas comunidades; aumento de

Programa de Segurança Pública e

falta de equipamento e

policiamento do trânsito.

Prevenção de Criminalidade estabelecido

efetivo policial militar e

para as comunidades.

Atores chaves
Empreendedor
Governo
Municipal
Governo
Estadual

civil;
Aumento de
desempregados e
ocupação irregular de
comunidades e espaços
Nível de

públicos; queda de nível

renda

de renda com famílias
abaixo da linha de
pobreza; aumento de
subemprego e economia
informal

Comunicação social efetiva que evita
influxo de população de baixa renda em

Programa de Comunicação Social que

busca de emprego; programas de

envolve a participação local de residentes

qualificação do trabalhador local promovem

no acompanhamento do empreendimento

emprego e melhores salários para a

nas duas fases de instalação e operação;

população; integração governamental de

Programa de Desmobilização de Mão-de-

projetos e investimentos para diminuir a

obra e apoio para projetos re

migração de novas populações para a

requalificação.

região.
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Reconhece-se que há dificuldades na quantificação dos serviços e investimentos
previstos nos cenários positivos. Ao mesmo tempo, entende-se que em muitas
áreas citadas, existem déficits em relação à regularização de loteamentos
imobiliários no município, zoneamento, malha rodoviária precária, saneamento
ambiental insuficiente e um atendimento público na saúde abaixo da demanda
atual. O aumento da violência na região parece associado à presença de
trabalhadores nas obras em andamento. Perante esses fatos, fica registra-se a
importância de diversos programas, projetos e a possibilidade de novos
investimentos públicos para mitigar os impactos previstos acima.

5.4.6.10

Panorama futuro com a chegada do estaleiro na região da orla

Percepção da população da Área de Influência (AID) sobre o empreendimento
O diagnóstico acerca da percepção da população situada na AID ao
empreendimento, objetivou a obtenção da realidade local de modo a auxiliar a
análise das interferências do empreendimento nesta área e dos seus possíveis
impactos. Também nesta avaliação in loco buscou-se identificar os anseios e
expectativas em relação ao empreendimento e às mudanças que poderão ocorrer
em virtude da sua implantação.
Para tanto, foram entrevistados representantes do poder público e da comunidade
moradora das áreas litorâneas mais próximas ao empreendimento, a saber: Santa
Cruz, Barra do Sahy e Barra do Riacho. Metodologicamente optou-se por
trabalhar primeiramente com variáveis específicas relacionadas à estrutura do
município, como transporte, moradia e educação. Para tanto, foram entrevistados
representantes de cada uma das secretarias. Outras secretarias, como
agricultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico também foram
entrevistado com o objetivo de avaliar se vem ocorrendo uma integração entre
estas no que diz respeito à temática abordada.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1420

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Importante considerar que as estruturas que se buscaram avaliar, em se tratando
de empreendimentos de grande porte, como é o caso do Estaleiro Barra do Sahy,
por via de regra, tendem a sofrer forte pressão, o que de certa forma contribui
para o seu sucateamento. Neste sentido, entender, a partir da percepção de seus
gestores qual a atual situação de tais estruturas e quais suas expectativas para o
futuro destas no atendimento à comunidade com a chegada do empreendimento,
constitui um primeiro passo para se propor medidas potencializadoras e ou
mitigadoras do que já existe.
A Tabela 5-204 apresenta como as instituições entrevistadas se posicionaram
para cada tema e, em seguida se discute pontualmente o significado de cada
posicionamento/percepção acerca do tema abordado.
Tabela 5-204: Percepções sobre os impactos do empreendimento na infra-estrutura de
transporte, moradia e educação.
Temática

Instituição

Poder Público

Percepções/Preocupações
Mobilização de acordo com demandas.
Não tem acompanhado/não é sua secretaria que
responde.
O sistema não vai atender à demanda.
O transporte não tem resíduo/a empresa não é poluidora.
Função da secretaria de transportes.

Organização
Civil

Haverá mais necessidade de transportes

Transportes

Poder Público
Moradia
Organização
Civil

Poder Público
Educação
Organização
Civil

A prefeitura vem planejando bairros novos.
Não tem acompanhado/não é sua secretaria que
responde.
A necessidade por moradia na orla vai triplicar.
Haverá valorização imobiliária.
A estrutura existente só atende à população do município.
É preciso criar estrutura para acomodar os trabalhadores.
A prefeitura não se manifesta à respeito/não há moradia
nem para a população local.
As secretarias estão interagindo/É atividade prioritária do
município.
Não tem acompanhado/Não é sua secretaria que
responde.
A estrutura atende, mais pode melhorar.
O que existe só atende à demanda do município.

Fonte: Pesquisa de campo
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Transporte:
Mesmo existindo o entendimento de que o atual sistema de transporte existente
não vai atender o possível aumento na demanda, percebe-se que no geral ainda
não existe por parte do poder público local preocupação real com as questões
relacionadas ao aumento da demanda por transportes municipais. Não houve
nenhuma menção por parte dos entrevistados sobre conhecimento de projetos
existentes ou mesmo alguma ação do poder local no sentido de se preparar e
antecipar-se para eventual necessidade de expandir a estrutura existente. Um dos
entrevistados associou a questão também ao transporte de materiais, afirmando
não haver risco de poluição uma vez que o empreendimento não é poluidor.
Quanto aos representantes das organizações civis, a preocupação relacionada a
transportes na região de influência e no entorno ao empreendimento foi
apresentada de forma clara. Para este grupo, a necessidade de mais transporte
na região é uma realidade. De fato, se a mobilização de pessoas diretamente
ligadas ao empreendimento (em torno de 5.000 cinco mil), se concretizar,
necessariamente ter-se à como impacto direto a movimentação de demais
pessoas de municípios vizinhos ou não e, de outros estados na região,
acarretando assim sobrecarga no sistema de transportes.
Moradia:
A possibilidade quanto ao aumento na demanda por moradia preocupa tanto
representantes do poder público quanto das organizações civis. Lideranças
ligadas ao poder público afirmam que está tem sido uma preocupação do
município e que como medida para solucionar o problema, está sendo planejada
a criação de novos bairros. Chamou-se atenção para a valorização dos imóveis
na região da orla, em função da “triplicação” por necessidade de moradia.
A questão relacionada a aumento na demanda por moradia também foi percebida
por representantes da organização civil, no entanto, de forma mais critica que a
percepção dos representantes do poder público. Neste sentido, é possível
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verificar no quadro 4.4 que além de outras criticas a prefeitura é acusada de não
se manifestar quanto ao problema. Os entrevistados também reclamaram que
atualmente não existe moradia nem para atender a população local. Segundo os
mesmos é necessário pensar e criar estruturas para isso.
Educação:
O poder público afirma existir sintonia entre as secretarias, e afirmam que este é
um tema de preocupação prioritária da prefeitura. Os representantes da
organização civil fazem criticas de que a estrutura existente consegue atender
apenas as demandas atuais do município.
No quadro 4.4 são apresentadas as percepções dos entrevistados sobre os
impactos do empreendimento na dinâmica populacional, modificações na orla de
Barra do Sahy e quais as possíveis mudanças para o município como um todo.
De forma pontual para cada tópico as opiniões ficaram como descritas abaixo:
Dinâmica (aumento populacional):
De modo geral esta é uma questão que para o poder público não chega a ser
um problema. Para os entrevistados deste grupo, os empreendedores têm
garantido que irão tomar medidas para minimizar quaisquer impactos deste tipo e
suas possíveis conseqüências. Percebe-se na fala de alguns entrevistados, que a
tendência ao aumento populacional é algo inerente ao empreendimento e
justifica-se pelo número de empregos e qualificação que deve gerar.
Já para os representantes da organização civil as opiniões se divergem das
apresentadas por representantes do poder público. Para este grupo, o aumento
populacional será algo negativo uma vez que nem o município e nem os bairros
da orla apresentam estrutura (escolas, policia, postos de saúde, hotéis e
pousadas) para abrigar esta população. O que foi percebido é certo medo dessas
estruturas ficarem sobrecarregadas acarretando um ônus negativos para a
população do município e região da orla.
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Modificações na orla:
Para o poder público na região sob AID do empreendimento as opiniões se
dividem por um lado em chamar atenção para possíveis impactos na
pesca/estoques pesqueiros e transtornos na segurança pública e saúde, o que,
segundo os entrevistados, são impactos negativos. Por outro lado são apontados
impactos dados como positivos, como o aquecimento da rede de comércio e
valorização imobiliária da região.
Quanto a esta temática os entrevistados representantes da organização civil se
mostraram bem mais preocupados e temerosos com questões como mudanças
no cotidiano das comunidades situadas na orla do município. Acreditam que o
empreendimento pode acarretar impactos diretos na atividade pesqueira.
Impactos visuais em função de ser um empreendimento de grande porte e
redução das áreas de praias são outros temores deste grupo de entrevistados.
Como impactos positivos foram citados novamente o aquecimento do comércio,
turismo e comércio ao longo da orla.
Modificações no município:
Para o município como um todo, os entrevistados representantes do poder
público salientaram, dentre outros aspectos, em se tratando de impactos, os
econômicos como sendo algo positivo uma vez que irão favorecer o crescimento
do município com geração de empregos e renda. O grupo chama atenção para a
necessidade de estudar muito bem os impactos ambientais e ter cuidado para que
não ocorram. Representantes da organização civil também balancearam suas
opiniões considerando como uns fatos positivos: diminuição da pobreza e geração
de emprego e renda. Considerando negativo no empreendimento, uma opinião
constante

entre

muitos

entrevistados,

a

possibilidade

de

aumentar

a

criminalidade, prostituição e uso de drogas na região da orla.A Tabela 5-205
apresenta as percepções gerais do poder público e da organização civil sobre o
Estaleiro Jurong Aracruz.
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Tabela 5-205: Percepções gerais do poder público e organização civil sobre o empreendimento.
Temática

Instituição
Poder Público

Aumento
Populacional
Organização
Civil

Poder Público

Modificações na Orla
Organização
Civil

Poder Público
Modificações
Município

no
Organização
Civil

Percepções/Preocupações
Algo inerente ao empreendimento.
O Aumento não é permanente e é reversível.
Em função do empreendimento, é um aumento sustentável.
O Aumento é seguido de empregos. A população reclama do aumento mais não entende o lado da empresa.
Temos dialogado com o SINE e planejando como alocar essa demanda.
Não existe estrutura de hotel. Trabalhadores de outras empresas instaladas na região ocuparam todas as pousadas.
Não existe estrutura como escolas e postos de saúde para atender a população.
Toda estrutura existente não atende mais pessoas na região.
Não vai haver muitas mudanças. A empresa deve tomar todos os cuidados.
Influenciaria muito na pesca com diminuição e pressão sobre os estoques pesqueiros.
Transtornos na segurança e saúde.
Aquecimento do mercado local, como hotéis, farmácias e mercados.
Implicaria em impactos sociais. Aumento da violência e criminalidade em geral.
Mudará a nossa vida de forma radical.
Haverá aumento populacional e desgaste da infra-estrutura local (saúde, escolas, segurança pública).
Aumentaria os problemas já existentes de insegurança e atendimento à saúde.
A orla vai se desenvolver com a geração de empregos e turismo.
Ocorrerão impactos visuais e redução da área de praia.
Aqui temos ainda estrutura de interior. Teremos mais problemas com drogas e prostituição.
A pesca ficaria mais escassa do que já é.
Teremos mais empregos e qualificação profissional. As expectativas são das melhores
Deve aumentar a demanda por educação, saúde e transporte.
Baseado em outras empresas (Aracruz/SA), deve haver o crescimento da região, comércio e habitação.
No primeiro momento tudo fica melhor com empregos e qualificação profissional.
Aumento da arrecadação.
Diminuição da pobreza.
Aumentarão os problemas sociais.
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5.4.7 Estrutura econômica
É importante contextualizar as atividades portuárias no município de Aracruz
perante as tendências econômicas atuais do Estado do Espírito Santo bem como
em relação à estrutura econômica local.

5.4.7.1 Tendências econômicas para Espírito Santo
O Instituto Jones dos Santos Neves identificou, para os anos de 2006-2011, 521
projetos com valores acima de R$ 1 milhão, que somam investimentos prováveis
de R$ 46,0 bilhões, abrangendo 11 setores da economia, conforme tabela abaixo.
Verifica-se no mapa a seguir e na Tabela 5-206, que há uma concentração de
investimentos nos municípios que formam as regiões Metropolitana, Pólo Linhares
e Metropolitana Expandida Sul, somando um total de RS 37,473 bilhões, que
percentualmente equivalem a 82,66% dos investimentos previsto para o Estado
no período. Os municípios das áreas de influência do projeto formam parte do
Pólo Linhares.
Os demais R$ 7.824,7 bilhões, que correspondem a 17,34% do total, se
distribuem pelas outras micro-regiões. Deste montante, R$ 6.399,1 bilhões
concentram-se nas micro-regiões Extremo Norte e Pólo de Cachoeiro e R$
1.425,6 bilhão estão distribuídos pelas demais regiões Sudeste Serrana, Pólo de
Colatina, Caparaó, Noroeste I, Noroeste II.
Estes dados demonstram a concentração de investimentos nas micro-regiões
citadas, o que, conforme o histórico vivido pelo Espírito Santo tende à
concentração de população nestas regiões, dado importante para a atuação de
instituições governamentais que desenvolvem ações no sentido de equilibrar o
desenvolvimento das regiões, sejam eles econômicos, sociais, ambientais. O

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1426

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

município de Aracruz, portanto, se beneficia direta- e indiretamente nos planos de
investimento e nas estratégias propostas (Figura 5-583 e Tabela 5-206).

Figura 5-583: Distribuição dos investimentos nas microrregiões do Espírito Santo.
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2006.
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Tabela 5-206: Distribuição dos investimentos nas microrregiões.
Região
Região Metropolitana
Pólo Linhares
Metropolitana Expandida Sul
Sudeste Serrana
Central Serrana
Litoral Norte
Extremo Norte
Pólo Colatina
Nordeste 1
Nordeste 2
Pólo Cachoeiro
Caparaó
Espírito Santo

Investimentos*
15.952,50
10.485,60
11.035,20
390,30
40,80
3.083,60
138,30
580,10
63,20
111,50
3.315,50
101,40
45.298,00

% do total
35,22
23,15
24,36
0,86
0,09
6.81
0,30
1,28
0,14
0,25
7,32
0,22
100,00

Fonte: IJSN, 2007.
* Investimentos x 1.000 R$

Os investimentos no Pólo Linhares totalizam quase um quarto dos investimentos
estaduais. Quando realizados, podem tornar a região uma das mais fortes em
termos do Estado, assim como a região norte da área metropolitana da Grande
Vitoria, conforme pode ser em observado na Tabela 5-207.
Tabela 5-207: Investimentos, segundo setores, por número de projetos e total dos
investimentos – 2006-2011 (R$ 1 milhão).
Setores
Indústria
Agroindústria
Energia
Comércio/serviço/lazer
Terminal portuário/ aeroporto e armazenagem
Meio Ambiente
Saúde
Educação
Transporte
Saneamento
Total

Números de
projetos
166
29
52
93
58
19
18
18
43
25
521

Total dos
Investimentos
15.104,3
426,9
16.113,1
3.539,9
6.807,2
597,8
212,6
234,6
1.802,0
459,6
45.298,0

Fonte: Geres/BANDES, Invest-ES, Seama/Iema, diversas empresas, jornais e revistas
– Elaboração: IJSN – 2007.
Nota: Consideraram-se investimentos de valor igual ou superior a R$ 1 milhão
(*) Cotação Dólar USA - R$ 2,158 (Nov/2006)

Os investimentos no setor portuário são significativos para a economia regional
bem como para o desenvolvimento econômico local. Os setores industriais e a
produção energética são importantes também para o crescimento continuado das
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áreas de influência do empreendimento. A Figura 5-584 ilustra a distribuição dos
investimentos por setor.

Figura 5-584: Total dos investimentos por setor
Fonte: Geres/Bandes, Invest-ES, Seama/Iema, diversas empresas, jornais e revistas,
2006. Elaboração: IJSN

O processo de industrialização privilegiou a implantação dos grandes projetos na
área de siderurgia, mineração e celulose. Como é de conhecimento geral, as
grandes empresas, criadas a partir desses projetos, se concentraram na região
metropolitana e litorânea do Estado, demandando que seus fornecedores também
se aglutinassem nestas regiões. Essa concentração influenciou a configuração de
aspectos socioeconômicos, como a distribuição de renda, verificada através do
nível do PIB entre as microrregiões e a concentração populacional na Grande
Vitória (Figura 5-585).
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Figura 5-585: Número de projetos por setor (521 projetos)
Fonte: Geres/Bandes, Invest-ES, Seama/Iema, diversas empresas, jornais e revistas,
2006. Elaboração: IJSN

A distribuição do PIB no ano de 2004 foi elevada na Região Metropolitana, com
pouco mais de R$ 17.573 bilhões, mais de 60% do PIB do Estado. Observandose a diferença entre as microrregiões, verificando-se que, aquelas onde pelo
menos um município é banhado pelo Oceano Atlântico (Metropolitana, Pólo de
Linhares, Litoral Sul, Litoral Norte e Pólo de Cachoeiro), somam juntas mais de
R$ 21,142 bilhões, representando 85,55% do PIB do Espírito Santo, enquanto as
demais microrregiões (Sudeste Serrana, Extremo Norte, Pólo de Colatina,
Caparaó, Nordeste I e Nordeste II) somam, aproximadamente, R$ 3,851 bilhões,
ou 14,45% do PIB.
Este aspecto vem corroborar a tendência de concentração do desenvolvimento
nas regiões litorâneas, principalmente as micro-regiões Metropolitana, Pólo
Linhares e Metropolitana Expandida Sul.
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5.4.7.2 Caracterização da estrutura econômica do município de Aracruz
A economia do Município de Aracruz é de grande expressividade no Estado,
aparecendo como uma das mais promissoras nos últimos 50 anos. Em 2005 o
PIB do município alcançou a ordem de R$ 2.377.770.000,00, com PIB “per capta”
de R$32.413,23. Uma participação expressiva deste PIB se deve à participação
industrial, impulsionada pela empresa Aracruz Celulose S/A, a maior empresa de
exportação de celulose do mundo, e às indústrias subsidiárias de fornecimento de
produtos a esta empresa.
A participação dos setores econômicos no PIB do município pode ser verificada
na Tabela 5-208, que apresenta os valores produzidos pelos setores econômicos
no Município de Aracruz entre os anos de 1999 a 2002. É possível observar
dessa forma, a participação industrial no PIB municipal, onde se pode verificar
que seguido do setor de comercio e serviços, o PIB do município apresenta maior
arrecadação no setor industrial. Neste período o setor agropecuário teve uma
representação discreta na economia do município, mas que, também, caracterizase como um setor importante para composição do PIB municipal.
Tabela 5-208: Valor agregado dos setores econômicos 1999/2002.
Município

Ano

Agropecuária
(R$)

Industrial
(R$)

Aracruz

1999
2000
2001
2002

61,164
63.032
13.617
52.600

608.532
613.138
577.697
837.134

Comercio e
Serviços
(R$)
264.703
266.431
298.326
357.116

Total
934.400
942.601
889.640
1.246.849

Fonte: IPES – Contas Regionais, 2002.

Na Tabela 5-209 são apresentados os setores que mais geraram empregos no
ano de 2006. Observe que seguindo a tendência da série temporal 1999/2002,
apresentada na tabela a seguir, os setores da indústria e comércio continuaram
como lideres nas unidades de produção e geração de emprego. As atividades
imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas, seguidos de serviços
sociais e coletivos são outras atividades importantes para o município.
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Tabela 5-209: Dados gerais das unidades locais, por faixas de pessoal ocupado total,
segundo seção da classificação de atividades
Atividades
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal
Pesca
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água
Construção
Comércio; reparação de veículos automotores,
objetos pessoais e domésticos
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e comunicações
Intermediação financeira, seguros, previdência
complementar e serviços relacionados
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados
às empresas
Administração pública, defesa e seguridade social
Educação
Saúde e serviços sociais
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais
Total

Unidades
locais
32
02
35
284
04
99

Número
empregos
1.225
213
5.532
121
1.735

2,61
0,52
48,64
0,65
4,72

1.110

3.689

4,89

165
194

731
2.466

0,99
11,00

38

123

1,08

345

1.043

2,47

05
45
71
273
-

3.517
261
1.094
976
-

14,58
1,25
3,86
2,73
-

-

-

-

2.702

22.726

100,00

%

Fonte: IBGE – Cadastro Central de Empresas - 2006

5.4.7.3 Papel da infra-estrutura portuária na economia regional
O setor portuário de certa forma permeia toda a cadeia econômica local e regional
tornando o município, com cada novo empreendimento, cada vez mais
significativo para o desenvolvimento do Espírito Santo.
Teminal Portocel
O Terminal de Cargas Especializadas - PORTOCEL tem ações divididas entre as
empresas Aracruz Celulose S.A. (51%) e CENIBRA – Celulose Nipo-Brasileira
S.A (49%) e é considerado o único porto do País especializado no embarque de
celulose, chegando a embarcar, atualmente, 5.300.000 toneladas/ano, sua
principal movimentação é a celulose, fabricada pelas duas acionárias, e,
recentemente, pela VERACEL Celulose S.A, que utiliza barcaças apropriadas
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para transportar a celulose produzida em sua fábrica, situada em Eunápolis, sul
da Bahia, até o porto em Barra do Riacho.
As vias de acesso e saída do PORTOCEL encontram-se ligadas a Vitória e às
rodovias federais que ligam a capital aos demais centros econômicos do País. Por
rodovias, torna-se necessário a realização de um desvio de aproximadamente
2km na Rodovia ES-010. Também existe acesso pelo litoral até Vitória (cerca de
70km), pela ES-010, passando por Santa Cruz, Nova Almeida, Jacaraípe e
Manguinhos; e pelo interior (cerca de 100km), a partir da Rodovia ES-257, que se
liga à BR-101 na cidade de Ibiraçu, após passar pelo município de Aracruz.
Via ferrovia a ligação com o PORTOCEL é a partir de um ramal de
aproximadamente 43km, que segue até a estação de Piraquê-Açu, próximo ao
município de João Neiva. Nessa estação, o ramal faz a conexão com a ferrovia
que liga Vitória (ES) a Itabira (MG), na altura do Km 75 da Estrada de Ferro
Vitória–Minas (EFVM), parte do sistema ferroviário da Vale. Este ramal permite o
transporte das toras de eucalipto até a área de armazenagem interna da empresa,
sem prejudicar o trânsito rodoviário.
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR
Ainda em andamento, temos em Barra do Riacho o TABR que, visa proporcionar
adequado escoamento do GLP e do C5+ resultantes do processamento de gás
natural no Pólo de Cacimbas, bem como o armazenamento e carregamento em
navios desses produtos. De acordo com a Gerência de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da Petrobras – SMS, o GLP produzido será destinado à exportação.
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5.4.7.4 Principais atividades econômicas do município de Aracruz
O município de Aracruz pode ser considerado um dos municípios capixabas com
maior diversidade econômica. Sua economia, que no passado era basicamente
centrada nos setores agropecuário, madeireiro e pesqueiro, hoje transita desde
atividades industriais até atividades de sustentabilidade local como o artesanato e
a piscicultura.
Percebe-se que as atividades de indústria de transformação, construção,
comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos,
transporte, armazenagem e comunicações, juntos representam quase 70% dos
empregos gerados no município, o que é um forte indicador da composição da
produção local.
Nos tópicos seguintes são apresentadas cada uma dessas atividades e a
importância destas para o município.
Atividades Industriais
No campo das atividades industriais merece destaque a produção de celulose
branqueada de eucalipto, realizada pela empresa Aracruz Celulose S.A, a maior e
mais avançada fábrica de celulose do mundo. A empresa esta localizada em
Barra do Riacho, Aracruz, a apenas 1,5 Km do terminal portuário privativo
(Portocel) e a 70 Km de Vitória. A fábrica ocupa uma área de 2 mil metros
quadrados e foi inaugurada em 1978, com capacidade produtiva de 450.000t/ano,
dividida em duas linhas de produção. Em 1991, entrou em operação a Fábrica B,
que também possui duas linhas, produzindo 550.000t/ano, elevando a capacidade
nominal de produção da Aracruz para 1.000.000t/ano.
Dentre as outras atividades que merecem destaque no complexo industrial do
município estão a produção de peróxido de hidrogênio pela empresa Degussa e
indústrias metal-mecânicas, as quais operam dando suporte à empresa Aracruz
Celulose S.A.
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Atividades Agrícolas
O município conta, ainda, com importantes atividades agrícolas as quais vêm nos
últimos anos recebendo o apoio tanto do município quanto do Estado através do
INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural. Segundo informações contidas no site da Prefeitura Municipal de Aracruz,
tal apoio é direcionado especialmente “para pequenos produtores rurais que
tenham na agricultura sua principal atividade econômica e uso da força de
trabalho familiar, fortalecendo a unidade de produção como centro gerador de
produtos, emprego e renda, responsável pela subsistência e segurança da família
e a permanência produtiva do homem no seu negócio”. Dentre as atividades
agrícolas destacar-se-ão, apenas, aquelas de maior relevância econômica para o
município.

Café
O café é a principal atividade agrícola, ocupando uma área de 3.600 ha com 800
produtores explorando a atividade, sendo a principal fonte de receita na maioria
das propriedades do município. Com o apoio da prefeitura local e do INCAPER o
município espera aumentar esta produção com iniciativas de qualificação dos
produtores quanto ao uso e manejo do solo com ênfase nos aspectos de proteção
ao meio ambiente e recursos hídricos.

Fruticultura e Culturas Alimentares Temporárias
A fruticultura já é a terceira atividade agrícola de importância econômica para
Aracruz. Culturas perenes como o maracujá, mamão e coco são favorecidas pelo
solo de tabuleiros terciários muito característico na região Norte do Estado. O
município possui ainda uma área de 400 hectares de feijão, 1.200 hectares de
milho, e 250 hectares de mandioca, sendo estas as principais culturas alimentares
cultivadas no município.
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Piscicultura
Ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, de acordo com a prefeitura de
Aracruz, a piscicultura constitui-se numa alternativa com possibilidades de
sucesso e que tem sido bem recebida pelos produtores que vêem na criação de
peixes um possível acréscimo de renda bem como a garantia de melhoria na
qualidade de vida de suas famílias.
Na tabela a seguir destacam-se as principais atividades agrícolas do Município de
Aracruz e as respectivas áreas que estas ocupam. Observa-se que atividades
como plantio de eucalipto, café e pastagem são as que mais ocupam áreas em
hectares no município.
Tabela 5-210: Área total de culturas e matas de Aracruz,
ES.
ATIVIDADES
Açaí
Aipim
Aroeira
Arroz
Banana
Benfeitoria
Cabra
Cacau
Café
Cana
Capineira
Capoeiras
Cedro
Coco
Cultivo de avestruz, búfalo e carneiro
Eucalipto
Goiaba
Grama
Graviola
Hortaliças
Laranja
Lavoura branca
Macadame
Mamão
Mandioca
Manga

HECTARES
2,5
2
14
2
157
1.457
25
50
4.600
1.871
196
1.005
01
1.570
348
4.500
20
100
01
03
0,5
107
14
500
38
10
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Maracujá
Matas

108
5.338
Continua...

Tabela 5-211: Área total de culturas e matas de
Aracruz, ES.
ATIVIDADES
Pastagem bovina
Pau-Brasil
Pimenta
Pomar
Pupunha
Quiabo
Seringueira
Sorgo
TOTAL

HECTARES
31.429
05
13
119
01
0,5
717
10
54.334,5

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracruz – “Diagnóstico
Rural de Aracruz – 2008”

5.4.7.5 Papel econômico da infraestrutura portuária
O setor portuário de certa forma permeia toda esta cadeia, uma vez que é o
responsável pelo escoamento com logística eficiente, permitindo assim o seu
funcionamento. A partir destas informações pode-se definir como está estruturada
a economia do município de Aracruz, bem como o papel da infra-estrutura
portuária em somar com a produção local. A contribuição de cada uma delas
também pode ser observada na tabela. Registra-se que a indústria de
transformação (48%) é detentora da maior fatia da produção econômica do
município.
5.4.7.6 Diagnóstico da Pesca - Aracruz (AID)
5.4.7.6.1 Caracterização geral
Apesar do município de Aracruz apresentar uma boa faixa litorânea, a atividade
pesqueira é mais expressiva nas comunidades de Santa Cruz, Barra do Sahy e
Barra do Riacho. Nestas comunidades pratica-se a pesca artesanal e, com raras
exceções, a industrial que normalmente é voltada para mercados externos e para
ser realizada necessita de equipamentos e tecnologias avançados.
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De acordo com os resultados das entrevistas, a média de idade dos pescadores
desta região é de 39 anos, e o tempo médio na atividade de 18 anos, dados estes
que batem como levantamento realizado por Netto (2001) e Censo da Pesca
(PETROBRAS, 2005). Segundo os dados levantados, dos 13 pescadores
entrevistados 11 deles afirmaram ter interesse em permanecer na atividade. As
justificativas apresentadas estão relacionadas diretamente à tradição da atividade
para esta população, como pode ser verificado na Tabela 5-212.
Tabela 5-212: Justificativas apresentadas pelos pescadores
para permanecerem na atividade.
Justificativas
É o que sabem fazer - é seu trabalho - sua profissão
Falta estudo
Falta oportunidade - em busca de emprego melhor.
Gostam do que fazem.
Porque precisam - Seu sustento.
Porque a pesca quantitativamente é satisfatória.

Fonte: Entrevistas de campo.

No entanto, mesmo manifestando o desejo de continuarem como pescadores,
quando perguntados se incentivariam parentes e/ou amigos a ingressarem na
atividade, as opiniões de certo modo se dividem: de modo que 08 pescadores
afirmaram que a pesca é uma profissão que indicariam para seus pares, enquanto
outros 05 disseram que não incentivariam outras pessoas de seu meio a
ingressarem na atividade pesqueira. A Tabela 5-213 apresenta as principais
justificativas apontadas quanto a incentivar ou não outras pessoas a trabalharem
com a pesca.
Tabela 5-213: Justificativas quanto ao incentivo ou não de outras pessoas
ingressarem na atividade pesqueira.
Categorias
Incentivaria

Não incentivaria

Respostas
Vale a pena - renda garantida
Profissão fortalecida - emprego garantido
Porque gosta
Passa de pai para filho
Não tem futuro
Não compensa financeiramente
O pescado esta difícil
Muita dificuldade

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1438

Diagnóstico Ambiental
5

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Procurou-se, ainda, definir em que outras atividades os 13 pescadores
entrevistados teriam trabalhado. 06 deles afirmaram que sempre foram
pescadores, e os outros 07, disseram que exerceram anteriormente outras
profissões, como funcionário público, e outras atividades necessárias e seu
sustento. A Tabela 5-214 exibe as atividades exercidas antes da profissão de
pescador.
Tabela 5-214: Atividades exercidas antes de ser
pescador.
Atividades
Sempre foi pescador
Servidor público
Construção civil
Área industrial/Montagem
Caminhoneiro

Número
06
02
02
02
01

Fonte: Pesquisa de campo.

Foi constatado que, normalmente, os pescadores moradores na região da área de
influência direta do empreendimento, com raras exceções, possuam outra fonte
de renda. Dos entrevistados, apenas 01 afirmou ter uma segunda atividade como
complementação de renda.
Converso-se com os pescadores sobre quais seriam suas principais dificuldades
na atividade de pesca. Como resultado, 05 das respostas apontaram o mal
tempo/vento sul, como a principal dificuldade. Outras citações apontaram
escassez do pescado, algo que tem sido uma constante quando se fala da pesca
tanto no litoral capixaba como em outros litorais brasileiros. Na Tabela 5-215 são
apresentadas estas opiniões de forma mais detalhada.
Tabela 5-215: Principais dificuldades do trabalho na pesca segundo
opinião dos pescadores.
Categorias de respostas
Mal tempo- vento sul
Escassez do pescado
As redes de arrastão
Boca da barra - periculosidade da pesca
Embarcações que passam por cima das redes

Número
05
05
03
02
02
Contnua...

Tabela 5-216 (continuação): Principais dificuldades do trabalho
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na pesca segundo opinião dos pescadores.
Categorias de respostas
Não pagamento do defeso
Aumento do custo para pescar
Circulação de barcaças espanta o peixe
Falta de comprador

Número
01
01
01
01

Além das questões relacionadas às dificuldades da pesca em si, foram, também
levantadas informações quanto às dificuldades na comercialização do pescado.
Para esta variável os pescadores continuam entendendo a figura do atravessador
como o principal entrave, com 8 menções. Em segundo lugar aparece a falta de
agregação no valor do pescado, com 7 menções, e por último a variação do preço
do pescado com 5 menções, como pode ser observado na Tabela 5-217. De
acordo com os pescadores, os principais peixes capturados na região são:
Pescada, Crustáceo, Curvina, Cação, Baiacu, Roncador, Sarda e Sardinha. Os
crustáceos citados foram: Camarão I e Goiamum.
Tabela 5-217: Principal (is) problema (s) da venda do pescado.
Categorias de problemas
Presença do atravessador
Falta de agregação do valor
Variação do preço do pescado

Número
08
07
05

5.4.7.6.2 Caracterização dos tipos de pescarias
Em conformidade com o descrito anteriormente, as atividades pesqueiras na AID
ao empreendimento ocorrem principalmente nos vilarejos de Santa Cruz, Barra do
Sahy e Barra do Riacho. Estes vilarejos têm como características aspectos
geográficos muito parecidos, os quais, de certa forma, fazem com que a atividade
pesqueira à região também tenham as mesmas características no que diz
respeito ao tipo de pescado, embarcações e técnicas, sofrendo pequenas
diferenças no que diz respeito à população envolvida na atividade e organização
social e escoamento do produto.
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A pesca, nas comunidades acima descritas, pode ser caracterizada como do tipo
artesanal/capitalista, ou seja, mesmo mantendo certas características especificas
da pequena produção mercantil familiar simples9, surgem alguns elementos que
permitem conceituá-la em pequena produção mercantil ampliada (DIEGUES,
1998), ou em outras palavras, pode-se falar de um processo de transição para
configurar-se em pesca capitalista10. A este respeito faz-se importante considerar
quais são estas características à luz da pesquisa realizada por Netto (2001),
conforme Tabela 5-218, para depois tratarmos dos tipos de pescarias realizadas
na região.
Tabela 5-218: Característica da transição pesca artesanal/pesca capitalista
CARACTERÍSTICAS
Social
Tecnológico (excedente)
Grupo doméstico não mais constitui a base
Maior produção de excedente.
das unidades de produção e cooperação.
A pesca deixa de ser uma atividade
Na distribuição entre os pescadores
complementar para tornar-se a principal fonte
introduzem-se padrões menos
de produção de bens destinados à venda.
igualitários.
A propriedade dos meios e instrumentos de
Exigi-se “tripulações” menores, mais
trabalho passa a ser elemento fundamental
especializadas.
em toda a organização produtiva.
A atividade pesqueira passa a ser a principal
Uso preferencial de embarcações
fonte de renda.
motorizadas.

Fonte: Netto (2001).
Nota: Elaboração própria.

Para a realização da pesca, nos moldes da configuração apresentada foram
identificados três principais técnicas: pesca de balão, pesca de rede e pesca de
linha de mão. Em Santa Cruz e Barra do Sahy, em função das condições da água
e do fundo, também se pratica a pesca de mergulho para captura de espécies
como polvo e lagosta, sendo que em Barra do Sahy, praticamente, não existem
mais pescadores com barcos motorizados, sendo a maioria do tipo baiteira. Nos
próximos tópicos estão descritas cada uma delas.

9

Segundo definição de Diegues (1998)
Pesca capitalista: Quando o produto do trabalho do pescador (pescado) não é destinado apenas
a sua sobrevivência, mais também destinado à produção de lucro (capital).

10
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5.4.7.6.2.1 Pesca de Balão
A pesca de balão consiste em uma técnica de posicionar o balão11 na lâmina da
água e logo após navegar-se em baixa velocidade de modo que as portas do
balão não se fiquem abertas e não se quebrem. O balão é arrastado no fundo do
mar durante um período variável de uma a duas horas, na área onde se encontra
o pescado, de sempre forma circular. Ao final do arrasto alguns pescadores
conferem o resultado da pescaria no interior do barco: outros preferem trazer até
a praia para então verificar-se o resultado.
Apesar de serem poucos barcos que trabalham com esta técnica, percebe-se que
o resultado dela é altamente impactante ao ambiente marinho, uma vez que o
balão acaba capturando outras espécies - muitas delas fazendo parte da cadeia
alimentar de espécies comerciáveis ou não, e que normalmente não são
aproveitadas pelos pescadores, sendo abandonadas nas praias.
Especificamente nas regiões de estudo, durante os trabalhos de campo não foi
encontrado nenhum pescador desembarcando e selecionando o camarão das
demais espécies capturadas. Como exemplo da existência de tal fenômeno
selecionaram-se duas fotos tiradas no sul do Estado, cuja pesca de balão
apresenta os mesmos impactos que na região dada como área de influência do
empreendimento.
Na Figura 5-586 pode-se registrar uma espécie de cação viola da fauna
acompanhante, sendo descartada como mercadoria. No entanto, as espécies são
das mais diversas, inclusive constatando-se a presença de robalo, cioba e cação.
A Figura 5-587 apresenta o pescador selecionando o camarão das demais
espécies que não são de seu interesse. Normalmente, quando o pescador chega
a praia, muitas pessoas ficam nas proximidades para aproveitar o que é
descartado, como se pode ser visualizar na Figura 5-587.

11

Balão: Rede em formato de balão. Daí o nome da técnica.
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Figura
5-586:
Exemplo
de
acompanhante na pescaria de balão.
Foto: James S. Araújo.

fauna

Figura 5-587: Pescador selecionando
camarão das demais espécies.
Foto: James S. Araújo

o

Em Santa Cruz, verificou-se que a pesca de camarão apresenta-se como um
recurso utilizado pelos pescadores apenas para conseguir iscas e posteriormente
adentrar mais distante no mar em busca de peixes em quantidade e qualidade
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para a comercialização. A justificativa para tal ação é dada por alguns deles da
seguinte forma:
“a região não apresenta um fundo propício para tal tipo de pesca
(camarão). Aqui tem muito fundo de pedra, de rochas e o camarão
não cria aqui, o que agente pega é só para iscar outros peixes”
(Pescador de Santa Cruz).

Por sua vez, em Barra do Riacho as condições do fundo - recoberto de lamas e
folhas, propicia a presença de camarões com potencial para pequena
comercialização. Segundo registros com alguns pescadores, atualmente o
camarão não representa igual importância como no passado, “que era possível
viver só da pesca dele. Hoje temos pouco camarão, essas empresas aqui na
região mexeram muito com o fundo e não dá mais com antigamente”. A pesca de
camarão é realizada por meio do arraste de balão, conforme representação
gráfica na Figura 5-588. A Figura 5-589 apresenta pescadores da região de
Santa Cruz recolhendo o balão no rio Piraqueaçu.

Figura 5-588: Representação da técnica de pesca de balão.
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Figura 5-589: Recolhendo petrecho de pesca (balão).

Fonte: James S. Araújo.

5.4.7.6.2.2 Pesca de Linha-de-mão
Para a realização da pesca de linha-de-mão, o apetrecho usado é a ”Pargueira.”
O apetrecho é composto é uma espécie de linha - com um peso na extremidade
final - onde são dispostos de 20 a 30 anzóis. A pargueira é presa através de um
grampo no carretel que o pescador manuseia na pescaria. O número de peixes
capturados em um lance tem relação direta com a quantidade de peixes na área
onde se está pescando. A linha é, segundo os pescadores, usada para pegar
peixes de fundo.
Com a técnica de pesca de linha–de-mão o tempo de permanência no mar é
determinado pelo tamanho do barco. Em barcos menores, em torno de seis (6)
metros, os pescadores vão e voltam no mesmo dia. No caso de barcos maiores,
entre dez (10) e quinze (15) metros, a pesca pode se estender de três (3) a dez
(10) dias. Os barcos que praticam este tipo de pesca são dotados de cabine,
dormitórios, instrumentos de navegação, suprimentos para a tripulação e urnas,
que são caixas para congelamento do pescado. A Figura 5-590 apresenta foto de
barco equipado para este tipo de pescaria.
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Figura 5-590: Barco de pesca (Linha de Mão) - Porto de Santa Cruz, ES.

Foto: James S. Araújo

Ainda em relação à pesca de linha-de-mão, uma nova técnica de conservação do
pescado e do gelo está sendo usada por um pescador de Santa Cruz. Ela
consiste no uso de esteiras de Taboa, confeccionadas pelos índios de Caieira
Velha. De acordo com Netto (2001), a técnica consiste em: “à medida em que o
pescador for capturando os peixes coloca-se todo o pescado na borda do barco, e
por cima estende-se a esteira, molhando-a freqüentemente com água do mar”.
Para o autor, está técnica permite a conservação do peixe até o final do dia,
mesmo em dias quentes, fazendo com que a abertura da urna seja feita apenas
uma vez, e mesmo assim, em um horário de temperatura mais amena,
conservando melhor o gelo.
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Figura 5-591: Representação de técnica de
pesca de linha

Figura 5-592: Apetrecho
(pargueira) usado na pesca
de linha.
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5.4.7.6.2.3 Pesca de Rede
A técnica do uso da rede consiste em amarrar vários “panos de rede” de modo
que se forme uma rede de tamanho grande, que proporcionará a captura de um
maior número de peixes. De acordo com os pescadores de Santa Cruz, a rede
normalmente é usada apenas nos períodos de frente fria, quando entra o vento
Sul e o mar fica agitado, e o peixe se afasta da costa. Em Barra do Riacho o uso
é constante, favorecido pelo empreendimento da Portocel na região, que breca o
vento sul.
Em Barra do Sahy é praticamente inexistente esta técnica, uma vez que os
barcos existentes na região trabalham mais com linha de mão e o fundo recoberto
de pedras põe em risco equipamentos como a rede. Como a pesca é realizada de
um dia para o outro, não é necessário o uso de gelo para conservação do
pescado, mesmo porque ele só vai ser retirado da rede junto ao cais. Importante
dizer que nas regiões estudadas os pescadores não se restringem apenas a uma
modalidade de pesca. Normalmente eles trabalham com os três ou mais,
dependendo das condições do mar, ventos, e estoques pesqueiros.

Figura 5-593: Entrada na boca da barra de barco de pesca de
camarão

Foto: James S. Araújo.
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5.4.7.6.3 Contingente de pescadores para cada tipo de pescaria
Os principais tipos de pesca identificados foram o balão, rede e linha de mão,
sendo que em Santa Cruz, existem alguns pescadores que pescam de mergulho
para captura de lagosta e polvo, que são vendidos nos restaurantes locais e
bastante procurados pelos turistas. A Figura 5-594 apresenta os tipos de
embarcações que compõem a frota de Santa Cruz. O tipo de pesca predominante
na região ainda é o artesanal, existindo alguns pescadores incursando-se na
pesca industrial capitalista, concentrando-se estes principalmente em Barra do
Riacho.
Quanto ao contingente de pescadores para cada um dos tipos identificados,
segundo informações colhidas com o, presidente da Colônia Z7 em Barra do
Riacho,

atualmente

existem

na

pesca

artesanal,

em

Santa

Cruz,

aproximadamente 22 pescadores e na pesca industrial apenas uns 8 pescadores.
A pesca de mergulho é praticada na comunidade por 4 a 6 jovens, que,
mergulham no peito (sem equipamentos) em busca do pescado.

Figura 5-594: Parte da frota pesqueira de Santa Cruz.

Foto: James S. Araújo
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Em Barra do Riacho o contingente de pescadores é bem maior que em Santa
Cruz, segundo o presidente da colônia Z7, existem hoje na pesca artesanal
aproximadamente uns 50 pescadores e na industrial em torno de 15 pescadores.
A Figura 5-595 ilustra a entrevista com pescadores, em Barra do Riacho,
enquanto a Figura 5-596 apresenta o galpão de processamento de pescado em
Barra do Riacho.

Figura 5-595: Entrevista com pescador em Barra
do Riacho.

Figura 5-596: Galpão de processamento de
pescado em Barra do Riacho.
Foto: James S. Araújo.
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Na comunidade de Barra do Sahy, os poucos pescadores – em torno de 16,
praticam a pesca estritamente artesanal, inclusive com o uso de baiteiras a remo
e ou a velas. Em Vila do Riacho e comunidade Indígena de Comboios, os
profissionais da pesca praticam a pesca artesanal e usam como técnicas redes de
espera, tarrafas e varas de pesca. O pescado capturado é de pouco valor
comercial de espécies não nobres, como cascudos, bagres, trairas, etc, sendo
usado, praticamente só para consumo.

5.4.8 Organização social
A organização social do município de Aracruz pode ser caracterizada como
emergente com um movimento popular ativo ao nível de bairro e comunidade.
Recentes empreendimentos e projetos industriais mobilizaram a população
residente no município em torno de audiências e reuniões públicas. As
organizações

emergentes

e

outras

associações

estabelecidas

foram

entrevistadas sobre o empreendimento e os problemas sociais atuais. A
população de Aracruz realiza assembléias populares através de seu conselho
popular, toda primeira terça-feira do mês.
Destacam-se como entidades relevantes na organização social do município, a
Cooperativa e a Associação de Pescadores de Barra do Riacho. Outras entidades
civis locais atuantes na região são:
Sindicatos
Sindicato dos Trabalhadores da Aracruz Celulose (SINTCEL)
Sindicato Extrativista de Madeira e Atividades Florestais (SINTIEMA)
Sindicato dos Rodoviários de Aracruz (SINDIRODOVIÁRIOS)
Sindicato dos Comerciários de Aracruz (SINDICOMERCIÁRIOS)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aracruz (SINTRA)
Sindicato dos Servidores Municipais (SISMA)
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Cooperativas:
Cooperativa de Pescadores de Barra do Riacho (COOPESCA)
Associações:
Associação Indígena Tupinikim e Guarani (AITG) - formada em 1998, para a
representação das comunidades indígenas de Caieiras Velhas e Pau-Brasil, com
vistas a administrar os recursos provenientes do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre a Aracruz Celulose e as lideranças indígenas.
Associação Indígena Tupinikim de Comboios - formada em 1998 para a
representação da comunidade indígena de Comboios, destinada a administrar os
recursos provenientes do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a
Aracruz Celulose e as lideranças indígenas.
Associação dos Empresários de Turismo de Aracruz (AETA)
Associação dos Amigos do Rio Piraquê-Açu em Defesa da Natureza e do
Meio Ambiente (AMIP)
Associação Comunitária de Barra do Riacho (ACBR)
Associação Amigos da Barra do Riacho (dissidente da Associação Comunitária de
Barra do Riacho)
Colônia de Pescadores Z-7 de Barra do Riacho
Associação de Pescadores de Barra do Riacho
Associação de Pescadores de Santa Cruz
Associação de Pescadores de Santa Rosa
Associação de Pescadores de Cachoeirinha (mariscos)
Associação de Pescadores de Irajá
Conselhos:
Conselho Indigenista Missionário/ES (CIMI) - organismo da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), criado em 1972, para favorecer a articulação das
comunidades e organizações indígenas com o restante da sociedade.
Conselho Popular de Aracruz – CONSPAR – reúne líderes comunitários do
município.
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Conselho Interativo de Segurança de Aracruz – realiza reuniões mensais com
secretários e lideranças comunitárias.
Outras Entidades:
CDL – Câmara de Diretores Legistas de Aracruz
Centro Comunitário de Barra do Sahy
Centro Comunitário Rubens Loureiro Rocha
Círculo Comunitário Amigos de Santa Cruz
Lions Clube de Aracruz (realizam projeto Ação Global).
Movimento dos Moradores de Biriricas.
Rede Alerta contra o Deserto Verde – movimento ambientalista composto por
aproximadamente 100 entidades que combatem a monocultura do eucalipto e
seus impactos no Espírito Santo.

5.4.9 Aspectos históricos, culturais e arqueológicos
Os trabalhos técnicos e científicos nas áreas de arqueologia têm no Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) seu órgão controlador e
fiscalizador. Todas as intervenções, em qualquer tipo de empreendimento,
necessitam de autorização prévia deste Instituto.
Os sítios arqueológicos e seu acervo estão protegidos por uma série de diplomas
legais. Em primeiro lugar, a Constituição Federal de 1988, no seu Capítulo III
dispõe sobre a proteção aos sítios arqueológicos e dos compromissos de Estados
e Municípios em sua conservação.
A Lei Nº. 3924, de 26 de julho de 1961, determina a proteção dos sítios
arqueológicos.
A Portaria Nº. 07, de 01 de dezembro de 1988, do IPHAN regulamenta os pedidos
de permissão e autorização prévia para o desenvolvimento de pesquisas de
campo e escavações arqueológicas no país, com a finalidade de resguardar os
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objetos de valor científico e cultural evidenciados nessas pesquisas, além de
estabelecer os procedimentos para a obtenção da aludida permissão.
Na Portaria Nº. 230, de 17 de fevereiro de 2002, o IPHAN determina os seguintes
procedimentos

para

os

trabalhos

de

arqueologia

nos

mais

diversos

empreendimentos.
Para obtenção de Licença Prévia:
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 em campo;
No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, pouco ou
mal conhecidas, que não permitam influências sobre a área de intervenção do
empreendimento, deverá ser providenciado levantamento arqueológico de campo
pelo menos em sua área de influência direta. Esse levantamento deverá
contemplar todos os compartimentos ambientais significativos no contexto geral
da área a ser implantada e deverá prever levantamento prospectivo de
subsuperfície;
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;
A avaliação dos impactos do empreendimento no patrimônio arqueológico
regional será realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas
ambientais temáticas (geologia, geomorfologia, hidrográfica, declividade e
vegetação) e nas particularidades técnicas das obras;
A partir do diagnóstico e avaliação dos impactos, deverão ser elaborados os
Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das
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obras e com as fases de licenciamento ambiental do empreendimento, de forma a
garantir a integridade do patrimônio cultural da área.
A legislação Estadual também prevê a proteção de sítios arqueológicos. A Lei Nº.
2947/74 caracteriza o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo
cuja definição está complementada na Lei Nº. 4625392.
Pela Lei Nº. 3624/83, os sítios arqueológicos são inseridos como áreas de
interesse especial e turístico. A Lei Nº. 4126/88 dispõe sobre a política estadual
de proteção e conservação e melhoria do meio ambiente, nele incluindo os sítios
arqueológicos como áreas de uso regulamentado.
De acordo com a legislação vigente, o presente trabalho foi devidamente
comunicado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
conforme carta datada 16 de junho e protocolada no mesmo dia junto à 21ª
Superintendência Regional do IPHAN, sediada no município de Vitória/ES
(ANEXO XL).
Esse diagnóstico servirá de base para a realização do EIA/RIMA do
empreendimento e sua aprovação será necessária para a obtenção da Licença
Prévia do empreendimento.

5.4.9.1 Reconhecimento da área
O reconhecimento da área foi realizado em duas etapas.
Na primeira etapa foram analisados os documentos do empreendimento e a
cartografia disponível, assim como as imagens disponíveis em banco de dados e,
principalmente, na internet.
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Na segunda etapa, foi realizado o reconhecimento físico da área. O acesso à,
área a partir de Vitória, é feito através da Rodovia ES 10. A área do
empreendimento tem quatro (4) acessos, a partir da Rodovia ES-10, três (3)
através de estradas vicinais feitas para o plantio de eucalipto e uma (1), entrando
na localidade e Barra do Sahy, percorrem-se algumas ruas até a ponte do rio
Sahy. Logo após a ponte, por outra estrada vicinal, chega-se à área do
empreendimento.

Figura 5-597: Rodovias Federais e Estaduais que cortam o município de
Aracruz. A ES-010 é a rodovia de acesso à área do empreendimento.
Fonte: www.brasilturismo.com/espiritosanto/mapas/aracruz/htm.
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Figura 5-598: Acesso à área do empreendimento a partir da Rodovia ES=10.

Fonte: Perota, 2009.

Figura 5-599: Acesso à área do empreendimento a partir da localidade de Barra
do Sahy.

Fonte: Perota, 2009.
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Figura 5-600: Acessos internos na área do empreendimento.

Fonte: Perota, 2009.

Além da verificação dos acessos, foram observados e analisados todos os perfis
de solos que estavam expostos.

Figura 5-601: Perfil o solo em um dos acessos à área do empreendimento.

Fonte: Perota, 2009.
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Figura 5-602: Perfil do solo na área do empreendimento.

Fonte: Perota, 2009.

Durante a realização do reconhecimento da área foram observados cacos de
cerâmica histórica e valvas de moluscos, mas não foi possível caracterizar um
sítio arqueológico.

Figura 5-603: Valvas de moluscos observados na área;

Fonte: Perota, 2009.
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5.4.9.2 Dados arqueológicos da região
Não existe registro de sítios arqueológicos na área do empreendimento.
Na região, o arqueólogo Celso Perota registrou dois sítios arqueológicos, um no
município da Serra e outro nas proximidades do distrito de Santa Cruz
denominado de Sítio Mutirão.
Esse sítio foi identificado por uma descoberta fortuita, quando funcionários da
Prefeitura Municipal de Aracruz, preparavam o terreno para a construção de uma
área para uso da comunidade. Na oportunidade foram resgatadas duas urnas
funerárias e fragmentos de outra.
Posteriormente, a arqueóloga Christiane Lopes Machado, fez um novo
levantamento da área e o material coletado, por ocasião da descoberta fortuita, foi
devidamente estudado pelo arqueólogo Celso Perota.

Figura 5-604: Achado fortuito e a chegada de arqueólogos na área.
Fonte: Perota, 1999.
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Figura 5-605: Urnas funerárias resgatadas e posteriormente
restauradas.
Fonte: Perota, 2007.

Na região, já foram registrados outros sítios arqueológicos, principalmente nas
áreas de plantio de eucalipto, onde a arqueóloga Christiane Lopes Machado fez
um levantamento de sítios na área de plantio da empresa Aracruz Celulose.
Durante a realização de um diagnóstico prospectivo para a área do Gasoduto
Cacimbas/Vitória, Maria Cristina Scatamacchia registrou um sítio arqueológico na
região.
Relação de sítios arqueológicos registrados na região.
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SÍTIO
Sítio Peixe Verde
ES-VI-25 – Sítio Mutirão
Sítio Baiacu I
Sítio Baiacu II
Sítio do Pastinho
Sítio Sertão do Congo
Sítio Sertão do Riacho
Sítio Porto do Bastião
Sítio Sambaqui da Laginha
Sítio ES-VI-3
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Coordenadas
24k 0372480
7794905
24K 0378371
7792418
24k 03722461
7793935
24k 0370891
7794494
24k 0388178
7822978
24k 0379044
7816435
24k 0379421
7816435
24k 0374979
7794741
24 k 0372620
7795174
24K 0370685
7782775

Maria Cristina Scatamacchia, no relatório final do projeto de diagnóstico
prospectivo do Gasoduto Cacimbas/Vitória, registrou no km. 74.800 (do gasoduto)
um sítio arqueológico na margem direita do rio Piraquê-Açu, nas proximidades
onde foi feito um furo direcional para passagem do gasoduto sob as águas do rio.
Uma notícia de jornal registrou-se encontro de polidores fixos nas proximidades
da Praia Formosa, no município de Aracruz. Esses polidores estão sobre uma
pedra laterítica de cor vermelho escuro e tem uma série de ranhuras de
polimento.
Como esses polidores estão sobre a praia, só podem ser visualizados durante os
períodos de marés altas ou de sizígia. Nos outros períodos os polidores ficam sob
uma camada de areia da praia.
Um pequeno sambaqui foi observado por Perota na propriedade do Sr. André
Ruschi (filho do naturalista Augusto Ruschi), tendo na superfície cerâmica
popular, localizado no município de Aracruz, nas proximidades da sede do Projeto
Arca de Noé, na margem esquerda da Rodovia ES-10 (sentido Vitória/Santa Cruz)
entre as praias Formosa e da Baleia.
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5.4.9.3 Entrevistas
Como toda a área do empreendimento recebeu, nos últimos 40 anos, plantação
de eucalipto, não existem moradores dentro dela.
Por isso foram realizadas cinco (5) entrevistas com moradores do distrito de Barra
do Sahy, e outras duas (2) na localidade de Barra do Riacho.
Todos os entrevistados informaram que conhecem material arqueológico e que
esses vestígios foram observados nas antigas plantações existentes, onde hoje
são plantados eucaliptos.
Dois dos entrevistados queriam saber detalhes porque conheciam os índios que
moram na região (a área indígena de Pau Brasil, fica próximo do distrito de Barra
do Sahy), mas, quando foram esclarecidos das perguntas, só relataram que
sempre observaram restos de moluscos em vários locais, nas proximidades de
Barra do Sahy.
Um dos entrevistados informou que já havia sido arguido sobre o mesmo assunto
e indicou um local onde havia coletado uma “pedra de raio”, e que em outra
oportunidade indicaria pessoalmente o local do achado.
Outro entrevistado declarou que seu pai buscava “cacos de ostras” nas
proximidades do rio Piraquê-Açu, para fazer cal e pintar a sua casa. Declarou que
iria verificar a localização correta e que nos forneceria, no momento do retorno da
equipe de arqueologia, para a realização das prospecções arqueológicas.

5.4.9.4 Contexto arqueológico regional
O contexto arqueológico regional contempla a seguinte cronologia
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Coletores-pescadores (4900/3.500 AP)
Constituídas de populações que habitaram os sambaquis localizados nas
margens do rio Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim.

Caçadores-coletores (2900/2500 AP)
Período de transição cultural em função das oscilações climáticas e do nível do
mar. Os sítios apresentam, ainda, uma atividade de coleta de moluscos, mas a
caça predominava como atividade econômica. Os sítios estão localizados nas
proximidades da costa, nos terraços arenosos quaternários e nas bordas das
falésias com solos do terciário.
Agricultores
Tradição Una (na área do Portocel, sítio resgatado por Christiane Lopes
Machado)
Tradição Aratu (nos sítios arqueológicos na foz do rio Piraquê-Açu, no litoral nas
proximidades da praia Mar Azul)
Grupos de contato
Índios “tupinikin” “malali”,

várias grupos falantes de línguas “macro-Gê”.

5.4.9.5 Dados etnohistóricos
O município de Aracruz é o único que tem em seu território áreas indígenas que
foram demarcadas a partir da década de 70. São as áreas de:
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Caieiras Velhas com 2997.2533 há.
Caieiras Velhas II com 57.3935 há.
Pau Brasil com 1.579 ha.
Comboios com 2983.65 há.
As áreas são habitadas por índios remanescentes dos tupiniquim e guarani Nbya.
Um dos primeiros registros históricos da região foi feito por Jean de Lery, clérigo e
escrivão da frota que trouxe os calvinistas franceses, que vieram ao encontro de
Villegagnon, no Rio de Janeiro. A sua primeira visão do Brasil foi a do monte
Mestre Álvaro e das falésias da região, a quem que deu o nome de Santa Cruz
(provavelmente pensava que fosse a localidade Santa Cruz Cabrália BA. cujas
características geográficas são similares e as informações eram conhecidas
depois da volta de Pedro Álvares Cabral a Portugal) “... fomos ancorar a meia
légua de um lugar montanhoso chamado de Huuassu...” na realidade queria se
referir a Yguaçu (rio caudaloso), e o local estava habitado pela nação margaia.
Hoje sabemos que se tratava de uma referência ao chefe maracajá-guassu, o
Gato Grande.
O francês Auguste de Saint-Hilaire (Augustin François César Prouvencial)
(1815/l817), fez inúmeras viagens pelo interior do Brasil e uma especificamente
ao Espírito Santo e ao Rio Doce. “Os relatos dessa viagem foram publicados na
coleção brasiliana em 1936, com o título de Segunda Viagem ao Interior do Brasil
- Espírito Santo” e mais recentemente foi republicada com o título de “Viagem ao
Espírito Santo e Rio Doce”. Além das contribuições de cunho geográfico,
botânico, entre outros, Saint”Hilaire nos dá uma excelente visão sobre os índios
que viviam no litoral capixaba e principalmente as informações a respeito dos
índios que viviam na região de Santa Cruz.
Ainda no início do século XIX, outro francês chamado Auguste François Biard
(Viagem à província do Espírito Santo), que era artista e pintor permaneceu no
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Espírito Santo e retratou, por meio de desenhos, o cotidiano da região entre Santa
Cruz e Nova Almeida, além do registros do folclore da região.
Na publicação do diário da viagem de D. Pedro II à Província do Espírito Santo,
(1860), há importantes anotações e desenhos que foram publicados pelo
historiador Levy Rocha. É importante o registro lingüístico (palavras da língua
geral) que fez o Imperador na localidade de Nova Almeida. De Nova Almeida o
Imperador foi até a localidade de Santa Cruz, onde foi recepcionado pelos índios
da “aldeia nova” (Caieiras Velhas).
Na mesma época da visita de D. Pedro II à localidade de Santa Cruz o seu
pároco, Antônio de Sequeira, produziu um recenseamento da população,
incluindo a genealogia das famílias e a determinação de filiação. Neste
documento a maioria da população tinha filiação indigena.
No final da década de 60, quando da instalação da empresa Aracruz Celulose S/A
e o início das plantações de eucalipto, foram levantadas algumas questões a
respeito das terras dos remanescentes indígenas que moravam na região.
A Fundação Nacional dos índios determinou a realização de um levantamento
dessas populações que foi realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo
e pela Secretaria de Bem Estar Social do Estado do Espírito Santo.
Desse levantamento foram definidas algumas áreas para demarcação, essas
áreas foram contestadas e depois ampliadas, dentro do que os índios
reinvidicavam. Posteriormente os índios voltaram a reinvidicar a ligação entre as
terras, processo que foi definido no ano de 2008, quando as áreas de propriedade
da Aracruz Celulose S/A foram incorporadas às áreas indígenas.
Historicamente o local e o nome do município sofreram mudanças ao longo do
tempo, sendo primeiro Santa Cruz, Sauaçu e depois Aracruz.
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Durante muito tempo a região teve uma população de neo-brasileiros, caboclos e
índios e, somente em 1832, os primeiros imigrantes italianos chegaram à região e
fundaram a Colônia de Novo Trento, sobre o comando do imigrante Pietro
Tabachi.
Em 1848 foi criado o município de

Santa Cruz, com sede na localidade do

mesmo nome.
No ano de 1943, por Decreto Estadual de nº 15.177, o município passou a se
chamar Aracruz (pedra do altar da cruz).
Em 1948 a sede do município foi transferida para a localidade de Sauaçu, mas,
em função dos protestos dos moradores de Santa Cruz, que não aceitavam a
mudança, essa transferência só ocorreu no ano de 1950.

5.4.9.6 Considerações finais
Pelos levantamentos arqueológicos e etnográficos a área foi intensamente
povoada por populações desde o período pré-colonial até os dias de hoje.
Por esse motivo, recomenda-se a realização de um programa de prospecção
arqueológica, apesar de a área do empreendimento ser de pequeno porte.
Como a área de manguezal de Santa Cruz, onde se encontram alguns sítios
arqueológicos, principalmente sambaqui está sendo alvo de um projeto de criação
de uma área de proteção ambiental, é importante a definição dos sítios
arqueológicos para incluí-los nessa área de proteção, assim como, ampliar os
dados sobre o contexto arqueológico regional.
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Apresentação

APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental – EIA do Estaleiro
Jurong Aracruz – EJA, localizado no distrito de Barra do Riacho, município de
Aracruz/ES, de propriedade da Jurong do Brasil Prestação de Serviços Ltda.
Considerando o objetivo de este estudo servir de ferramenta para tomada de
decisões de autoridades, foram incluídas demandas da sociedade civil
organizada, levantadas por meio de metodologia participativa. Sendo o resultado
bastante positivo, este documento apresenta um capítulo abordando esta
metodologia, conforme a seguir.
O EIA é composto de 05 volumes:
VOLUME I / IV


CAPÍTULO 1: IDENTIFICAÇÃO EMPREENDIMENTO/EMPREENDEDOR



CAPÍTULO 2: CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO



CAPÍTULO 3: METODOLOGIA PARTICIPATIVA



CAPÍTULO 4: DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE INFLUÊNCIA

VOLUME II / IV


CAPÍTULO 5: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

VOLUME III / IV


CAPÍTULO 6: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS



CAPÍTULO 7: MEDIDAS MITIGADORAS



CAPÍTULO 8: PROGRAMAS AMBIENTAIS



CAPÍTULO 9: CENÁRIOS



CAPÍTULO 10: CONCLUSÃO



CAPÍTULO 11: REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS



CAPÍTULO 12: GLOSSÁRIO



CAPÍTULO 13: EQUIPE TÉCNICA
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VOLUME IVa / IVb


ANEXOS I a XXI

VOLUME IVb / IVb


ANEXOS XXI a XLII

O presente documento foi impresso em frente e verso, contribuindo com o meio
ambiente a partir da redução no consumo de papel e otimização de espaço no
arquivamento de relatórios, tanto nos órgãos ambientais quanto nas instituições
envolvidas.
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ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

No sentido de se avaliar a incidência de impactos sobre o meio ambiente, o
empreendimento foi caracterizado em 03 (três) etapas distintas, seguindo a ordem
temporal dos eventos para sua realização, sendo a 1ª etapa a fase de
planejamento, a 2ª etapa a fase de implantação e a 3ª etapa a fase de operação.
Estas etapas são discutidas pormenores a seguir, sendo atreladas ações que
compõem cada uma destas etapas, podendo estas ser sequenciais ou mesmo
ocorrer paralelas. Cada uma destas ações correspondem a um impacto, ou a um
conjunto destes, os quais serão abordados nas seções pertinentes ao meio de
interferência, seção 6.1 MEIO FÍSICO, seção 6.2 MEIO BIÓTICO e seção 6.3
MEIO ANTRÓPICO. Devido as características distintas dos ecossistemas
marinho e terrestre e a manifestação dos impactos em níveis diferenciados, a
seção 6.2 MEIO BIÓTICO foi dividida nos itens 6.2.1 Continental e 6.2.2 Marinho.

1ª Etapa


FASE DE PLANEJAMENTO

Divulgação do empreendimento: esta ação envolve o início das
consultas aos órgãos públicos intervenientes ao processo de regularização
do empreendimento, tal como prefeitura, governo do Estado, Iema, Ibama,
Idaf, Secretaria de Patrimônio da União, Capitania dos Portos, etc.
Também envolve a fase de levantamento de dados para caracterização do
empreendimento, tanto para fins de engenharia construtiva, quanto para o
desenvolvimento

dos

estudos

ambientais

requeridos

na

fase

do

licenciamento ambiental, inclusive as reuniões públicas envolvendo a
sociedade civil organizada, bem como a divulgação pela mídia. Considerase também a aquisição do terreno para locação do empreendimento e os
esforços empregados para levantamento da disponibilidade de mão de
obra local.
2ª Etapa


FASE DE INSTALAÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços: esta ação ocorre em função da
demanda profissional para a fase de instalação do empreendimento,
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tratando-se de 2.500 empregos diretos, cuja orientação geral é absorver o
maior contingente local disponível e qualificado.


Aquisição de materiais e equipamentos e transporte de pessoal e
cargas: esta ação envolve a logística de carregamento, transporte e
armazenamento dos insumos e matéria prima absorvida pela fase de
instalação, sendo a aquisição constituída pela compra propriamente dita.
Deve-se salientar o transporte rodoviário como principal meio de
transporte. Considera-se o transporte de cargas pelas vias preferenciais
oriundas da BR 101, que corta o eixo norte sul do Estado do Espírito
Santo, a rodovia estadual ES 257, que corta a sede de Aracruz, ou a ES
440, que passa pela entrada de Vila do Riacho, sendo que ambas ligam a
BR 101 à ES 010, paralela à BR 101 no trecho litorâneo do município de
Aracruz. Por sua vez, o transporte de pessoal será considerado o realizado
ao longo da ES 010.



Instalação e operação do canteiro de obras: esta ação inclui a utilização
de uma determinada área para alocação de máquinas e equipamentos,
bem como acomodação da mão de obra. Ressalte-se estar incluído os
resíduos sólidos e efluentes líquidos pertinentes, gerados pelo contingente
mobilizado para implantação do estaleiro.



Aterro e terraplanagem: inclui a supressão da vegetação devido ao corte
do terreno e a movimentação de terra, não sendo considerada a disposição
de material de áreas de empréstimo, em função do volume escavado do
dique seco ser utilizado para o balanço de massa do volume de aterro e
terraplanagem. O volume excedente da escavação do dique seco será
abordado na ação pertinente especificamente à construção do dique seco,
adiante.



Construção de obras civis terrestres (retroárea): A partir da
padronização do terreno em função do aterro e terraplanagem, as
construções dos galpões e da área externa da linha de produção
representam as ações desta fase.
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Construção do dique seco: esta ação é constituída pela escavação do
dique seco e a disposição do material escavado no próprio terreno, para
compor o balanço de massa para o aterro e terraplanagem, além da
disposição do material excedente em botafora licenciado.



Construção do cais: esta ação envolve as obras de construção do cais de
atracação, elevado em relação ao nível do mar, feitos de concreto armado
reforçado e apoiado sobre pilotis e estacas de aço.



Dragagem do canal de acesso e bacia de evolução: esta ação refere-se
a remoção do sedimento na região a ser navegável do empreendimento,
bem como a deposição dos resíduos em botafora respectivo.



Implantação de quebramar: esta ação se refere à implantação do
enrocamento à 700 m da linha de costa, por meio de balsas. Deve-se
ressaltar que a jazida das rochas será licenciada.



Desmobilização de mão de obra: esta ação é constituída pela
desmobilização da mão de obra propriamente dita, sendo importante
ressaltar o aproveitamento deste contingente para a fase de operação do
empreendimento.

3ª Etapa


FASE DE OPERAÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços: esta ação é constituída pela
absorção da mão de obra para operação do empreendimento, devendo
ressaltar a qualificação específica da mão de obra local, o aproveitamento
da mão de obra desmobilizada na fase de instalação, bem como a vinda de
mão de obra da região de fora da área de influência do empreendimento.



Aquisição de insumos e matéria-prima e transporte de pessoal e
cargas: da mesma forma para a fase de instalação, deve-se avaliar a
logística de carregamento, transporte e armazenamento dos insumos e
matérias primas para a fase de operação, definido-se os limites de
abrangência dessa ação.
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Construção dos módulos: esta ação envolve desde o recebimento de
chapas

de

calandragem

aço,

seleção

(dobragem),

de

chapas,

soldagem,

tratamento

montagem

de

químico,
perfis,

corte,
blocos,

instalações elétricas, mecânicas, montagem de tubulação, pintura,
jateamento, tanto em ambiente fechado (galpões), bem como em área
externa, nos pátios de montagens.


Reparo e manutenção no casco de navios docados: esta ação envolve
a chegada de navios antigos, submetidos à raspagem do casco quando em
dique seco. Deve-se considerar esta ação incluindo o tráfego de
embarcações na área do EJA.



Montagem das plataformas: esta ação é constituída pela instalação dos
módulos prontos sobre o convés do FPSO ou da plataforma propriamente
dita, incluindo a operação assistida do funcionamento (quando ocorrem
testes hidrostáticos e o enchimento com 120.000 l de óleo diesel).



Funcionamento do dique seco: esta ação é promovida pelo enchimento
e esvaziamento do dique seco, ora na chegada, ora na saída da
embarcação ao dique seco.



Outras atividades de rotina do estaleiro: compreende as ações voltadas
às atividades rotineiras do estaleiro, mas que não estão diretamente
relacionadas com a atividade fim. Incluem-se aí, por exemplo, as atividades
de alimentação e transporte de funcionários; manutenção de rotina;
tratamento dos efluentes sanitários gerados; operação dos escritórios
administrativos.

Ou

seja,

esta

ação

envolve

as

atividades

que

complementam o funcionamento de um estaleiro (apoio operacional).


Dragagem de manutenção: esta ação refere-se à periodicidade de
dragagem de manutenção do canal de acesso e bacia de evolução.

A seguir, apresenta-se a Matriz de Impacto Ambiental. Em seguida, são
apresentados os impactos e sua caracterização.
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
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MEIO FÍSICO

Alteração da qualidade do ar
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Durante a fase de implantação do empreendimento, as emissões atmosféricas
mais significativas serão constituídas basicamente de material particulado em
suspensão (PTS) e partículas inaláveis (PM10) provenientes das operações de
corte; escavação; aterro; nivelamento do solo; remoção da camada vegetal;
obtenção de material de empréstimo e disposição de bota-foras necessários à
instalação de canteiro de obras; obras civis, destinadas à construção das
unidades onshore [armazém coberto (warehouse), galpão aberto (open storage),
oficina de armamento (outfitting shop), oficina de cascos (hull shop), oficina de
tubos (pipe shop), oficina elétrica e mecânica (mechanic and electric workshops),
oficina de acessórios e reparos (fitting shops), oficina de acabamento e pintura
(painting and blasting shop), área de montagem de blocos (block fitting area), área
de elevação de blocos (block erection area), área de montagem (assembly area),
escritório administrativo, refeitório e vestiário e doca seca (dry dock)] e offshore
[cais de Integração (Integration quay)], bem como pelas obras de captação de
água e energia, sistemas de coleta, tratamento e disposição de resíduos
sanitários e industriais e sistemas de drenagem de águas pluviais e retenção de
sólidos sedimentáveis e outros; e da implantação de vias de acesso e do tráfego
de máquinas e veículos pesados em vias e áreas não pavimentadas e obras de
contenção.
Todas essas atividades citadas apresentam potencial para geração e suspensão
de poeira no ar, em virtude da ação eólica, da movimentação de materiais e da
passagem dos veículos e das máquinas em vias não pavimentadas, tratando-se
de material particulado com granulométrica em sua maior parte superior a 100
micrômetros, com agregação e abrangência que poderá atingir no máximo,
dezenas de metros. Logo é esperado que essas emissões fiquem restritas a área
interna do empreendimento.
As emissões de gases oriundos dos escapamentos de veículos e máquinas que
irão trabalhar nas obras dessa fase também poderão contribuir para a alteração
da qualidade do ar da área interna do empreendimento e nas vizinhanças.
Entretanto, não deverão ocorrer contribuições significativas que comprometam a
qualidade do ar na região de entorno.
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Portanto, o impacto será negativo, direto, real, de pequeno impacto, de
abrangência local, de duração temporária e reversível, pois concluída esta fase
a sua causa desaparecerá e os seus efeitos deixarão de existir. Trata-se também
de um impacto que apresenta potencialidade de se fazer sentir tão logo sejam
iniciadas as atividades previstas, ou seja, um impacto imediato.
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Aumento da intensidade luminosa artificial

Embora o item 2.1.10 Período de funcionamento deste Estudo de Imapcto
Ambiental discrimine que não haverá atividades noturnas na fase de instalação e
de operação, devem estar previstos impactos da emissão de luminosidade
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artificial noturna, em função de necessidades de serviços em horários
extraordinários quando do atraso na entrega de uma determinada embarcação
contratada. Diante disto, será abordada neste item específico a contribuição de
cada ação do empreendimento, na fase de operação, potencialmente fonte de
contribuição para emissão de luminosidade artificial. Também, deve-se considerar
que a área de interesse para implantação do Estaleiro Jurong Aracruz não possui
restrições legais quanto a emissões de luminosidade artificial, entretanto a praia
de Comboios, situada a 3 quilômetros a nordeste desta área, é trecho de restrição
de zero lux na faixa praial.

Impactos Ambientais
WALKER (1970) demonstrou que a luz que vem de grandes cidades pode poluir o
céu a uma grande distância deste. Já na década de 70, BERTIAU (1973) mostrou
que o excesso de iluminação artificial pode provocar várias conseqüências tanto
para o homem quanto para seu ecossistema.
A poluição luminosa causa vários impactos ambientais, podendo levar a
alterações na biologia dos ecossistemas (MIRANDA, 2003). Os trópicos podem
ser especialmente sensíveis às alterações dos padrões naturais de claro:escuro,
devido à constância dos ciclos diários (GLIWICZ, 1999). A poluição luminosa
pode ocasionar mudanças na orientação e atração dos organismos em locais com
iluminação ambiental alterada, que podem afetar a reprodução, migração e
comunicação das espécies. Em relação à orientação dos organismos, o aumento
da iluminação pode estender comportamentos diurnos e crepusculares, para o
período noturno por aumentar a habilidade do animal de se orientar (LONGCORE
& RICH, 2004). Por exemplo, algumas aves e répteis que são usualmente diurnos
caçam a noite na presença de luz artificial. Esse comportamento pode ser
benéfico para estas espécies, mas não para suas presas (HILL, 1990);
(SCHWARTZ & HENDERSON, 1991).
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A iluminação constante pode causar também a desorientação de alguns
organismos que dependem de um ambiente escuro para se locomoverem. Um
dos exemplos mais conhecidos é os dos filhotes de tartarugas marinhas que
saem dos ninhos nas praias. Normalmente, os filhotes movem-se em sentido
contrário de ambientes escuros e baixos (por exemplo, as vegetações das dunas)
e vão em direção ao oceano. Com a presença de luzes artificiais na praia, os
filhotes não conseguem diferenciar os ambientes, resultando em desorientação.
Adicionalmente, a poluição luminosa pode afetar o comportamento de postura de
ovos das tartarugas (SALMON et al., 1995).
Alterações nos níveis de luz podem também prejudicar a orientação de animais
noturnos. De acordo com Park (1940), estes animais possuem adaptações
anatômicas que possibilitam a visão noturna e rápidos aumentos de luz podem
cegá-los. Algumas rãs têm a capacidade visual reduzida quando ocorre um
repentino aumento da iluminação e podem levar minutos ou horas para se
recuperar (BUCHANAN, 1993).
Invertebrados

também

podem

sofrer

os

efeitos

da

poluição

luminosa,

particularmente insetos como mariposas, que são atraídas pela luz. As fêmeas
dos vagalumes atraem os machos a 45 m de distância com flashes de
bioluminescência, mas a presença de luz artificial reduz a visibilidade,
prejudicando a comunicação (LONGCORE & RICH, 2004).
Outra situação no meio-ambiente é que a luz artificial provoca danos em locais
não tão conhecidos e evidentes como ocasionado na alteração dos ciclos de
subida e descida do plâncton marinho, que afeta a alimentação das espécies
marinhas que habitam próximo à costa. São encontradas também evidências
desfavoráveis no equilíbrio das espécies, pois algumas enxergam em certos
comprimentos de onda e outras não, e as predadoras podem até extinguir
determinadas espécies por conta desta situação (CHARRO, 2001).
Em relação à flora os principais efeitos são que plantas não florescem se a
duração da noite é mais curta do que o período normal, enquanto outras
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florescerão prematuramente como resultado da exposição ao fotoperíodo
necessário para o florescimento (HOUSE OF COMMONS, 2003). A diminuição
dos insetos que realizam a polinização de certas plantas pode afetar a produção
de determinados cultivos. A fotossíntese induzida pela luz artificial produz um
crescimento anormal e uma defasagem nos períodos de floração e descanso da
planta (CHARRO, 2001).
Em se tratando de lâmpadas e seus resíduos, existem alguns elementos
utilizados em lâmpadas que podem originar impactos ambientais. Estas
substâncias são as seguintes: mercúrio, antimônio, bário, chumbo, cádmio, índio,
sódio, estrôncio, tálio, vanádio e ítrio (NETRESIDUOS, 2007).
Há de se frisar que ambientes iluminados desnecessariamente causam prejuízos
econômicos e não priorizam a eficiência energética (del CASTILLO et al., 2003;
CRAWFORD & GENT, 2002).
Na fase de operação, as atividades de construção de módulos, mesmo dentro de
galpões, reparos e manutenção no casco de navios docados, montagem de
plataformas, funcionamento do dique seco e as outras atividades de rotina do
estaleiro possuirão os planos de trabalho iluminados para eventuais atividades em
hora extra no período noturno. Este impacto é considerado negativo, direto, de
pequena intensidade, potencial, cíclico (previsto para ocorrer apenas quando
necessidade de hora extra no período noturno), imediato, reversível e local.
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Alteração dos níveis de ruído e de vibração

O ruído, definido como sendo a mistura de sons indesejáveis, é formado por
vibrações sonoras que alcançam altos níveis de freqüências, medidas em Hertz, e
intensidade medidas em Decibéis, e que prejudicam a saúde humana, causando
sensações desagradáveis, bem como variados danos à saúde. No caso do
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empreendimento em estudo, o ruído será proveniente das diversas atividades
previstas para serem executadas nas fases de instalação e operação. Estão
discutidas nesta seção as alterações provocadas pelas principais atividades
consideradas ruidosas do empreendimento, incluindo fontes móveis e fontes
estacionárias de ruído.
O incômodo da população e a afugentamento de animais devido ao aumento dos
níveis de ruído e de vibrações também está discutido no item 6.2.3
Afugentamento/atração da fauna do presente capítulo.

FASE DE INSTALAÇÃO


Aquisição de Materiais e Equipamentos - Movimentação Externa e Interna
de Carga e de Passageiros

A expectativa de incremento de veículos na Rodovia ES 010 proveniente das
atividades da fase de instalação do empreendimento é da ordem de 40
caminhões ao dia, no pico de construções. O período de duração das obras é de
14 meses.
O aumento do número de veículos trafegando nas vias localizadas próximo ao
empreendimento

será

decorrente

do

transporte

de

passageiros

(2.500

funcionários no pico da obra) e do transporte de cargas, conforme descrição
abaixo:


materiais provenientes das jazidas – areia, rocha e argila;



equipamentos e máquinas;



resíduos sólidos;



insumos e matéria-prima;



peças pré-moldadas de concreto;



estruturas metálicas.
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Os veículos, ao circularem pelas vias localizadas próximas às zonas habitadas,
aumentarão os níveis de ruído do local, gerando incômodo aos moradores destas
áreas. Este impacto tornar-se-á de maior magnitude quando os veículos forem
caminhões ou carretas, que emitem níveis mais elevados de ruído. Entretanto, há
de se considerar o tráfego pela Rodovia ES 010, considera-se que não haverá
afugentamento da fauna local devido ao aumento de ruído proveniente destas
atividades.
Os veículos e equipamentos pesados, ao trafegarem pela rodovia ES-010,
aumentarão o nível de vibração no terreno. Espera-se que estas vibrações não
sejam percebidas pelos moradores, e nem mesmo atinjam as estruturas das
edificações locais.
A movimentação de veículos dentro da locação da empresa será necessária para
transportar materiais (argila, areia e rocha), equipamentos, máquinas, resíduos,
insumos, dentre outros. Neste transporte serão utilizados veículos e máquinas
pesadas, tais como caminhão caçamba ou basculante, caminhão betoneira,
carretas, empilhadeiras, tratores, dentre outros. Espera-se que a alteração do
nível de ruído na área limítrofe do empreendimento seja insignificante, devido à
distância entre as fontes emissoras de ruído e o limite do empreendimento.
Os veículos e equipamentos ao trafegarem nas vias internas da empresa,
aumentarão o nível de vibração no terreno. Espera-se que estas vibrações não
sejam percebidas pelos moradores e nem mesmo atinjam as estruturas das
edificações locais.
O aumento dos níveis de ruído devido a estas atividades pode ser considerado
como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de média magnitude, real,
temporário, imediato, reversível e regional, devido especificamente pelo
aumento do tráfego de veículos nas estradas da região.
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Instalação e Operação do Canteiro de Obras

A instalação e a operação das estruturas provisórias e de equipamentos do
canteiro de obras (obras civis, instalação de containeres, movimentação de
cargas, dentre outros), elevarão os níveis de ruído nas proximidades de onde
serão executadas estas atividades. Como o canteiro de obras estará localizado à
1.300 m de distância do limite sul do empreendimento (limite com Barra do Sahy),
os níveis de ruído estarão bastante atenuados nestas áreas habitadas, não
havendo incômodo junto à população.
A construção e montagem das supra-estruturas do estaleiro consistirão na
instalação de balanças, guindastes, pontes rolantes, equipamentos e galpões de
estruturas metálicas. Para isto, serão executadas algumas atividades, tais como:


esmerilhamento de peças;



solda e corte;



movimentação de peças;



e montagem mecânica.

Alguns equipamentos, móveis e estacionários, também serão responsáveis por
aumentar o nível de ruído local. São eles:


compressores;



geradores;



alarmes sonoros (sirenes de troca de turno, procedimentos de alerta
e emergência);



bombas.

O aumento do nível de ruído destes equipamentos será local, impactando o
entorno dos mesmos. Espera-se que o ruído emitido por estes equipamentos não
seja percebido pelos moradores da Barra do Sahy.
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O aumento dos níveis de ruído devido estas atividades pode ser considerado
como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de pequena magnitude,
potencial, temporário, imediato, reversível e local.



Aterro e Terraplanagem - Limpeza do Terreno, Pavimentação e Drenagem

O desmate mecânico, bem como o uso de máquinas pesadas para a execução
das obras de aterro, terraplanagem, limpeza, pavimentação e drenagem, tais
como retro-escavadeira, pá carregadeira, moto-niveladora, rolo compressor,
dentre outras, são responsáveis pelo o aumento do nível sonoro na área do
empreendimento no inicio da sua fase de instalação. Espera-se que o nível de
ruído no local das operações destas máquinas atinja, no máximo, 98 dB
(distanciamento de 5 metros da fonte de ruído). No entanto, a execução destes
serviços será realizada em áreas consideradas distantes da linha limítrofe do
empreendimento. Desta forma, estas atividades terão pouca influência na
alteração dos níveis de ruído nas áreas habitadas.
O aumento dos níveis de ruído devido às atividades de aterro e terraplanagem
pode ser considerado como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de
pequena magnitude, potencial, temporário, imediato, reversível e local.


Construção de Obras Civis Terrestres (retroárea), Construção do Dique
Seco e Construção do Cais

Dentro do escopo da construção civil, destacam-se as seguintes atividades,
consideradas as mais ruidosas:


marcenaria – utilização de serra elétrica – confecção de formas,
gabaritos, estruturas de suporte de madeira, dentre outros;



desbaste de peças utilizando equipamentos rotativos;



construção de fundações – uso de bate-estaca, estaca raiz ou
estaca helicoidal;



operação de betoneiras estacionárias;
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concretagem – uso de caminhão betoneira e bomba para
lançamento de concreto;



Dentre outros.

Grande parte das atividades de construção civil será executada distante da região
limítrofe do empreendimento, resultando em poucas as alterações nos níveis de
ruído na região limítrofe da empresa.
O

uso

específico

do

equipamento

denominado

bate-estaca

aumentará

significativamente os níveis de ruído local e dos níveis de vibrações no terreno.
Entretanto, como estas estacas serão executadas em áreas distantes do limite da
empresa, espera-se que estas vibrações geradas não incomodem os moradores e
nem mesmo danifiquem as edificações locais. As vibrações geradas pelo uso do
bate-estaca poderão afugentar a fauna local.
O aumento dos níveis de ruído e de vibrações devido a estas atividades pode ser
considerado como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de pequena
magnitude, potencial, temporário, imediato, reversível e local.



Dragagem do Canal de Acesso e Bacia de Evolução

Para a execução das obras de dragagem serão usadas dragas, além da utilização
de batelões. Os equipamentos e as embarcações que serão usadas nas obras de
dragagem aumentarão o nível de ruído no local de execução da atividade,
podendo afugentar animais que estiverem localizados nas proximidades. Esperase que nos limites sul, leste e norte do empreendimento não haja aumento dos
níveis de ruídos proveniente da atividade de dragagem.
A operação de embarcações, atividade típica de empreendimentos portuários,
aumentará os níveis de ruído e de vibração subaquáticas, causando o
afugentamento da fauna aquática em uma área circular.
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O aumento dos níveis de ruído e dos níveis de vibração devido às atividades de
dragagem pode ser considerado como sendo um impacto ambiental direto,
negativo, de média magnitude, potencial, temporário, imediato, reversível e
local.



Implantação de Quebramar

Na construção do quebramar (enroncamento) haverá aumento do nível de ruído
devido ao transporte interno e externo de materiais, já discutido nesta seção.
Além disso, o nível de ruído no local de execução da obra será aumentado devido
ao descarregamento de pedras através do uso de caminhões basculantes
(impacto da pedra contra a caçamba e contra o pavimento). Este aumento de
ruído poderá afugentar animais que estiverem nas proximidades do local de
descarregamento. Já a comunidade de Barra do Saí provavelmente não
perceberá este impacto, devido à grande distância entre o local do enroncamento
e a comunidade (limite sul do empreendimento).
No momento do descarregamento, feito pelos caminhões basculantes, o impacto
das pedras vibrará o terreno, podendo haver afugentamento da fauna local.
Espera-se que estas vibrações não atinjam a região limítrofe do empreendimento.
O aumento dos níveis de ruído e de vibrações devido à instalação de quebramar
pode ser considerado como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de
pequena magnitude, potencial, temporário, imediato, reversível e local.

FASE DE OPERAÇÃO


Aquisição de Insumos, Equipamentos e Matéria-Prima - Movimentação
Externa e Interna de Carga e de Passageiros
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A expectativa de incremento de veículos na Rodovia ES 010 devido à fase de
operação do empreendimento é de aproximadamente 30 caminhões e ônibus por
dia. Este aumento do número de veículos trafegando nas vias localizadas próximo
ao empreendimento será decorrente do transporte de passageiros (3.500
funcionários) e do transporte de cargas, conforme descrição abaixo:


equipamentos e máquinas;



resíduos;



insumos;



matéria-prima;



estruturas metálicas;



peças diversas;



módulos, peças e estruturas pré-fabricadas;



dentre outros.

Os veículos ao circularem pelas vias localizadas próximas às zonas habitadas
aumentarão os níveis de ruído do local, gerando incômodo aos moradores destas
áreas. Este impacto tornar-se-á de maior magnitude quando os veículos forem
caminhões ou carretas, que emitem níveis mais elevados de ruído.
Os veículos e equipamentos pesados, ao trafegarem pela Rodovia ES-010,
aumentarão o nível de vibração no terreno. Espera-se que estas vibrações não
sejam percebidas pelos moradores e nem mesmo atinjam as estruturas das
edificações locais.
A movimentação de veículos dentro do site da empresa será necessária para
transportar materiais, equipamentos, máquinas, resíduos, insumos, dentre outros.
Neste transporte serão utilizados veículos, empilhadeiras (Erro! Fonte de
referência não encontrada.), pontes rolantes (Erro! Fonte de referência não
encontrada.), guindastes (Erro! Fonte de referência não encontrada.) e
máquinas pesadas, tais como caminhões, carretas, dentre outros. Espera-se que
a alteração do nível de ruído na área limítrofe do empreendimento seja
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insignificante, devido à distância entre as fontes emissoras de ruído e o limite do
empreendimento.
Os veículos e equipamentos ao trafegarem nas vias internas da empresa,
aumentarão o nível de vibração no terreno. Além disso, o descarregamento de
equipamentos e outras cargas pesadas também aumentarão o nível de vibração.
Espera-se que estas vibrações não sejam percebidas pelos moradores e nem
mesmo atinjam as estruturas das edificações locais.
Grande parte dos equipamentos de movimentação de carga, tais como pontes
rolantes, guindastes, dentre outros, ao serem utilizados, automaticamente
acionam sinais sonoros objetivando alertar os funcionários que estão na
proximidade da movimentação da carga. Estes sinais sonoros de alerta
aumentam os níveis de ruído local.
O aumento dos níveis de ruído devido a estas atividades pode ser considerado
como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de média magnitude, real,
temporário, imediato, reversível e regional, devido especificamente ao
aumento do tráfego de veículos nas estradas da região.



Construção de Módulos, Reparo e Manutenção no Casco de Navios
Docados, Montagem de Plataformas e Outras Atividades de Rotina do
Estaleiro

Utilização de Equipamentos Elétricos e Pneumáticos Rotativos
O uso de equipamentos rotativos, tais como lixadeiras e esmeril, é considerado
como uma das atividades mais freqüentes e mais ruidosas dentro do leque de
atividades da construção naval. Em média, em pontos localizados à 5 metros de
distância da fonte do ruído, o nível de ruído destas atividades pode chegar até
110 dB. Estas atividades tanto podem ser realizadas a céu aberto, como também
em ambientes fechados, tais como em oficinas, pipe shops ou no interior de
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embarcações. Em ambientes fechados, o ruído provocado por estas atividades é
atenuado pelas barreiras físicas artificiais existentes, como por exemplo, as
paredes laterais e o teto das oficinas. Já em ambientes a céu aberto, as barreiras
físicas serão as outras construções pertencentes ao próprio empreendimento.
Devido à distância entre estas fontes de ruído e os limites da empresa,
especificamente o seu limite sul, espera-se que não haja alterações significativas
nos níveis de ruído nas regiões habitadas (Barra do Sahy).

Corte e Solda – Caldeiraria
A atividade de caldeiraria, que utiliza maçaricos, também provocam alterações no
nível de ruído nas proximidades do local onde estão sendo executadas as
atividades. Esses níveis podem até mesmo ultrapassar 80 dB nas proximidades
do equipamento. Da mesma forma que foi discutida no parágrafo anterior, estas
atividades poderão ser executadas dentro de oficinas e embarcações e também
em áreas descobertas. O corte de algumas peças também será feito utilizando a
técnica de plasma, que utiliza o meio aquoso no corte destas peças, diminuindo
os níveis de ruído desta atividade.
A solda elétrica, que utiliza eletrodos consumíveis no processo, é muito mais
ruidosa do que as soldas TIG, MIG, MAG, que utilizam processo de soldagem a
arco elétrico estabelecido entre um eletrodo não consumível e a peça a ser
soldada. Isto ocorre devido ao fato que a solda elétrica necessita de um
transformador que gera diferentes níveis de ruído, dependendo de suas
amperagem. Não é esperada alteração significativa nos níveis de ruído na região
limítrofe do empreendimento causada por estas atividades.

Hidrojateamento, Jateamento e Pintura
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O jateamento é um processo de preparação de superfícies que utiliza o impacto
de partículas abrasivas movimentadas em alta velocidade sobre uma superfície,
objetivando a remoção da pintura, ferrugem, e demais materiais contaminantes,
deixando a peça ou equipamento pronto para receber um novo tratamento
superficial criando um perfil de rugosidade favoravel à ancoragem do
revestimento a ser aplicado após o jateamento. O hidrojateamento é uma técnica
para remoção de tintas ou limpeza de superfícies, em que se utiliza de alta
pressão de água. O ruído provocado por estas três atividades, algumas vezes
superiores à 95 dB, é devido aos compressores, motores e bombas utilizadas na
operação, e também devido ao uso de pistolas e bicos pressurizados. Nas
atividades de jateamento e hidrojateamento o contato entre as partículas do
material abrasivo e a peça que está sendo trabalhada também provoca
significativas alterações nos níveis do ruído local. As atividades de jateamento e
pintura serão realizadas em ambientes fechados (oficinas específicas e dentro de
embarcações), o que atenuará a propagação do ruído emitido. Já a atividade de
hidrojateamento poderá ser realizada tanto em ambientes fechados como em
ambientes a céu aberto. Espera-se que não haja alteração nos níveis de ruído na
região limítrofe do empreendimento devido à execução destas atividades.

Linhas de Utilidades
As linhas de utilidades basicamente são aquelas linhas que fornecem ar
comprimido,

água

e

óleo

lubrificante

para

diversas

áreas

dentro

do

empreendimento. O ruído emitido por estes equipamentos é devido ao uso de
motores, bombas e compressores. O uso de pistolas e outros dispositivos
pressurizados também aumenta o nível do ruído local. Espera-se que não haja
alteração nos níveis de ruído limítrofe provenientes da operação destes
equipamentos.

Utilização de Outros Equipamentos
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O uso de alguns equipamentos poderá aumentar o nível de ruído local. Estes
equipamentos podem ser móveis ou estacionários. São eles:


sistema de refrigeração (torre de resfriamento).



compressores;



geradores;



insufladores de ar;



dentre outros.

Espera-se que o uso destes equipamentos não altere o nível de ruído limítrofe do
empreendimento.

Sirenes
As sirenes são utilizadas para informar aos funcionários o início e o final dos
turnos de trabalho, além de serem utilizadas também para o acionamento de uma
possível emergência (ambiental ou de segurança do trabalho). Estas sirenes
poderão alterar os níveis de ruído na região limítrofe do empreendimento, uma
vez que elas deverão obrigatoriamente ser ouvidas em qualquer local dentro da
área do empreendimento.
O aumento dos níveis de ruído devido a estas atividades pode ser considerado
como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de pequena magnitude,
potencial, temporário, imediato, reversível e local.


Funcionamento do Dique Seco

O uso de embarcações motorizadas, tais como barcos de apoio, rebocadores e
navios de grande e pequeno porte aumentará o nível de ruído nas proximidades
do local da atividade. Espera-se que não haja aumento do nível de ruído nos
limite norte e sul do empreendimento (região de praia). A operação de
embarcações, atividade típica de empreendimentos portuários, aumentará os
níveis de ruído e de vibração subaquáticas.
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O aumento dos níveis de ruído devido a estas atividades pode ser considerado
como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de pequena magnitude,
potencial, temporário, imediato, reversível e local.



Dragagem de Manutenção

Para a execução das dragagens de manutenção serão usadas dragas. Os
equipamentos e as embarcações que serão usadas nas obras de dragagem
aumentarão o nível de ruído no local de execução da atividade, podendo
afugentar animais que estiverem localizados nas proximidades. Espera-se que
nos limites sul, leste e norte do empreendimento não haja aumento dos níveis de
ruídos proveniente da atividade de dragagem.
A operação de embarcações, atividade típica de empreendimentos portuários,
aumentará os níveis de ruído e de vibração subaquáticas.
O aumento dos níveis de ruído e de vibrações devido à atividade de dragagem
pode ser considerado como sendo um impacto ambiental direto, negativo, de
média magnitude, potencial, temporário, imediato, reversível e local.
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Alteração morfológica

Prevê-se a alteração da morfologia local a partir da abertura e construção do
dique seco, que corresponderá a uma das principais instalações do Estaleiro
Jurong Aracruz. Contribuirá também para a alteração morfológica, mesmo que
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levemente, a formação e implantação de bota fora com o material resultante da
escavação do dique seco que não venha a ser aproveitado no nivelamento do
solo da área de topo do Tabuleiro, onde o empreendimento irá se estabelecer.
Da mesma forma também irá resultar em alteração morfológica a eliminação da
pequena várzea inundada na porção norte da área de implantação do
empreendimento.
Deve-se, contudo observar que a alteração morfológica principal será decorrente
da abertura do dique seco, cujo local de implantação passará de uma área de
morfologia positiva, com cerca de 15 metros acima do nível do mar, para uma
área escavada com 10 metros abaixo do nível do mar.
Tal alteração poderá ser observada tanto pelo mar como a partir do continente,
lembrando que este dique poderá se encontrar tanto com água como seco, a
depender da etapa dos serviços em andamento no interior do mesmo. Observa-se
que em ambas as situações a alteração morfológica estará configurada.
Considerou-se este impacto direto e real, uma vez que o mesmo irá ocorrer
inevitavelmente, negativo pelo fato de originarem formas topográficas que
destoam da paisagem regional, sendo considerado um impacto local e de média
magnitude porque as alterações dar-se-ão em trechos restritos da paisagem. As
alterações causadas serão imediatas, irreversíveis e permanentes.
Cabe, contudo, observar que embora a escavação e seu consequente buraco
venham a impactar negativamente a paisagem, nos períodos em que o dique
seco se encontrar com água em seu interior irá surgir um espelho de água que
deverá imprimir certa beleza cênica ao contexto local, podendo propiciar uma
característica positiva à paisagem.
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Desencadeamento de processos erosivos

Denomina-se erosão o processo composto pela desagregação, transporte e
deposição de material do solo, tendo como agentes de transporte, notadamente, a
água ou o vento. Quatro fatores ambientais são reconhecidos como causadores

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Análise de Impactos
6

Pág.
1495

de erosão hídrica, a erosividade da chuva, a erodibilidade do solo, a declividade
do terreno e o comprimento de rampa, estes últimos conhecidos como fator
relevo. O uso do solo e o manejo do mesmo completam os fatores envolvidos na
conjugação dos fatores erosivos.
Segundo Martins et al. (2003), a erosividade total anual das chuvas para a região
dos tabuleiros costeiros de Aracruz, ES, é de 7.893 MJ mm. ha-1 h-1 ano-1. Esta é
considerada uma erosividade média, sendo outubro a março o período crítico em
relação à erosão, já que é nele que se concentram as chuvas mais erosivas.
Quanto à erodibilidade dos solos, enquanto os Latossolos são solos muito
estáveis, não favorecendo a instalação de processos erosivos, os Argissolos
Amarelos, que predominam na área dos tabuleiros, são muito erodíveis, devido
principalmente à significativa diferença textural entre os horizontes A e B, que
resultam em diferença na taxa de infiltração e alta erodibilidade. Os Neossolos
Quartzarênicos, por sua vez, sendo solos de textura grosseira e de alta
permeabilidade em todo o perfil, apresentam baixa erodibilidade.
Quanto aos fatores topográficos, a geomorfologia da região é formada por áreas
planas no topo dos tabuleiros e na planície costeira, as quais são separadas por
área de altas declividades. Estas áreas se configuram como de grande
probabilidade de instalação de processos erosivos.
Os topos dos tabuleiros foram sequentemente usados com plantações de
Eucalyptus, enquanto o resto da área encontra-se encoberto por vegetação nativa
de restinga. Esta cobertura vegetal confere proteção ao solo contra processos
erosivos, de modo que estes não sejam significativos em toda a área em estudo,
inclusive nas áreas de altas declividades.
Para o empreendimento em análise, haverá possibilidade de desencadeamento
de processos erosivos nas Fases de Implantação e Operação. Durante a fase de
Implantação, as atividades Aterro e Terraplenagem e Construção do Dique Seco
serão as maiores responsáveis pelo mesmo, mas durante toda a obra, outras
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atividades como Construção de Obras CivisTerrestres que venham a promover
interferência no terreno natural como implantação de posteamento, dos sistemas
de drenagem pluvial, dos dutos enterrados para transporte de óleo combustível,
das linhas enterradas de água e telefone, de construções de estações de
tratamentos de esgotos e outras instalações de suporte serão também
responsáveis pela Instalação de processos erosivos.
O primeiro passo para a ocorrência deste impacto é a retirada da vegetação. Esta
protege o solo contra a erosão, reduzindo o impacto das gotas de chuva, que é
um importante agente de desagregação do solo, e reduzindo a velocidade das
águas de escoamento superficial, que é um agente de desagregação e transporte
de partículas. A retirada da vegetação extirpa esta proteção, dando condições
para o início de erosão.
As condições para a ocorrência deste impacto prosseguem com o revolvimento
do solo a ocorrer durante a atividade Aterros e Terraplenagem. Quatro
ocorrências são dignas de discussão, a exposição de horizontes subsuperficiais, o
lançamento de material solto na superfície, a compactação do solo e o acúmulo
de águas de escoamento superficial.
Quanto à exposição de horizontes subsuperficiais, é relevante observar que os
horizontes superficiais do solo (horizontes A e B) apresentam suas partículas de
areia, argila e silte organizadas na forma de agregados e, por isso, são mais
resistentes à erosão que o horizonte C. Durante a preparação do terreno para
receber as obras civis, além da retirada da vegetação, poderá ocorrer exposição
de horizonte C devido a terraplenagens e escavações. Durante o intervalo de
tempo entre a exposição desse horizonte e sua proteção através da construção
de estruturas do empreendimento, revegetação ou cobertura com material dos
horizontes A e B ou outros materiais como concreto e brita, este ficará exposto,
com grande chance de instalação de processos erosivos.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Análise de Impactos
6

Pág.
1497

Com a desagregação, o solo solto na superfície poderá ser facilmente carreado
por águas de escoamento superficial durante o intervalo de tempo entre sua
desagregação e a implantação de medidas de proteção do solo. A disponibilidade
de material terroso inconsolidado à ação direta das águas pluviais, mesmo que
por um curto período de tempo, representa um potencial para o carreamento de
partículas sólidas para os corpos hídricos adjacentes ao empreendimento.
Quando da ocorrência de chuvas mais intensas é maior a possibilidade de que o
material movimentado ser carreado para estes locais mais baixos.
Durante a preparação do terreno, a movimentação de maquinário pesado
promoverá a redução da porosidade do solo e, por consequencia, de suas taxas
de infiltração. Isto resultará no aumento das taxas de escoamento superficial e
conseqüente aumento da capacidade de transporte de partículas.
Os trabalhos a serem realizados na área promoverão alterações na direção,
velocidade e volume do fluxo de escoamento superficial das águas que precipitam
sobre a área de intervenção, podendo originar a formação de linhas de
concentração de fluxo de águas de escoamento, onde, se não forem protegidas,
poderá ocorrer a instalação de processos erosivos em sulco.
No entanto, deve-se observar que o empreendimento foi projetado com as áreas
de maiores declividades sendo preservadas, de modo que as estruturas venham
a ocupar o topo dos tabuleiros e a planície costeira, minimizando a movimentação
de terra durante a terraplenagem. Isto fará com que a quantidade de material
desagregado na superfície do solo pronto para ser carreado por águas de
escoamento superficial seja restrita, assim como será restrita a área de exposição
de horizontes subsuperficiais, reduzindo, desta forma, as chances de instalação
de processos erosivos significativos.
Durante a fase de Operação, quando o empreendimento já tiver sido implantado,
não ocorrerão interferências significativas nos solos da área, fazendo com que as
chances de desencadeamento de processos erosivos nessa fase sejam muito
pequenas. Entretanto, o acúmulo de água pluviais em canais poderá, se não
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forem constantemente monitorados, causar o desencadeamento de erosão
através

do

aprofundamento

dos

sulcos,

podendo,

adquirir

dimensões

consideráveis em caso de atingir o horizonte C dos solos.
Para o empreendimento em questão, este impacto foi considerado negativo, real
e direto. Conforme já comentado, alguns atenuantes devem ser considerados,
dentre eles, o tipo do terreno, a morfologia do mesmo e, sobretudo a forma de
ocupação proposta para o empreendimento, que será construído nas partes mais
planas da área. Com base na descrição do impacto, associado às condições
locais da área de implantação e às medidas mitigadoras propostas, este impacto
foi valorado como de magnitude pequena, de ocorrência local, uma vez que se
restringe à área de influência direta do empreendimento.
Quanto ao prazo de ocorrência do impacto, foi classificado como imediato, uma
vez que pode ocorrer tão logo se iniciem as intervenções no meio físico. Quanto à
temporalidade e reversibilidade, foi avaliado como reversível, na medida em que,
em caso de ocorrência, existem diversas medidas capazes de reverter a condição
de erosão e, similarmente, foi classificado como um impacto temporário, sendo
que a manifestação de seus efeitos pode ser cessada em um horizonte temporal
definido, deste que adotadas as medidas mitigadoras corretivas.
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Alteração nas correntes marinhas e ondas

As obras do estaleiro, espigões, dragagem e quebramar, foram analisadas com o
uso de modelagem computacional para analisar sua influência nas correntes, e
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verificou-se que esta é bastante pequena, nas já fracas correntes naturais da
região de implantação do estaleiro. O projeto do quebramar, paralelo e afastado
da linha de costa, proporciona pequena alteração das correntes locais e não
bloqueia o fluxo paralelo à linha de costa.
Na área externa junto ao quebra-mar, as obras não modificam o sentido nem a
direção das correntes, e também não amplificam ou diminuem, significativamente,
as magnitudes das correntes, tanto nas condições de bom tempo como na
situação de passagem de frentes frias, em qualquer estágio das marés.
Na região interna ao quebra-mar as correntes são bastante reduzidas devido à
proteção provocada pelas estruturas (quebra-mar e espigões), mantendo suas
características naturais junto ao quebra-mar em todas as situações de vento e
marés, semelhante ao que ocorre na região externa ao quebra-mar.
O lançamento do volume dragado para instalação do estaleiro, na região do botafora, não provoca alteração significativa no padrão de correntes, pois a espessura
de sedimento depositado na região do bota-fora será menor que 0,30 m nos
locais de maior sedimentação, em face de profundidades variando de 23 a 32 m.
Os resultados da modelagem da propagação das ondas, provenientes de lestenordeste e leste, não indicaram alterações significativas nas ondas que alcançam
as praias ao sul do estaleiro.
A propagação das ondas do quadrante sudeste, sobre as praias situadas ao sul
das obras marítimas do estaleiro, não sofre interferência das obras marítimas do
estaleiro, em função de suas posições geográficas relativas, ou seja, estas ondas
atingem estas praias antes de alcançar a área do estaleiro.
Uma vez que os melhores pontos de surfe da região estão situados nestas praias
ao sul do estaleiro, e que suas melhores condições para a prática de surfe são
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proporcionadas pelas ondas vindas do quadrante sudeste, estes pontos de surfe
não sofrem alterações devidas às obras marítimas do estaleiro.
As investigações de possíveis alterações no padrão de propagação de ondas
vindas das direções leste-sudeste e sudeste, sobre as praias ao norte do
estaleiro, não evidenciaram impactos significativos. Para as demais direções, em
função da posição relativa das praias e das obras marítimas do estaleiro, não há
alteração na propagação das ondas.
Dessa forma, o impacto das obras marítimas projetadas, principalmente o quebramar, não apresenta alteração significativa na propagação das ondas sobre as
praias situadas nas áreas vizinhas ao estaleiro, permanecendo o mesmo padrão
de propagação atualmente gerado pelos parcéis existentes na região.
Assim, o impacto no padrão de correntes e ondas é, na região do
empreendimento, direto, real, permanente, imediato, irreversível, local e
pequeno.
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Alteração no padrão de transporte de sedimentos costeiros

O clima de ondas na região é bi-modal em relação à direção de propagação, com
predomínio de ondas do quadrante nordeste, seguido de ondas do quadrante sul.
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As ondas de sul, apesar das serem menos freqüentes, contêm altos níveis de
energia. Isso indica que o transporte sólido longitudinal causado pelas ondas ao
longo do ano acontece ora no sentido de norte para sul, ora no sentido de sul
para norte. As ondas provenientes do setor sudeste, embora menos freqüentes,
têm grande energia e, conseqüentemente, grande capacidade de transporte
resultando num transporte sólido equivalente àquele realizado pelas ondas mais
freqüentes de nordeste.
As maiores evidências do equilíbrio no transporte de sedimentos ao longo do ano
neste trecho de litoral são verificadas nas feições morfológicas e no alinhamento
da linha de costa. Se houvesse desequilíbrio significativo no sentido de transporte
de sedimentos de N S ou de S N, haveria nítida desigualdade na linha de costa
na face sul do molhe sul do Porto de Barra do Riacho, que se encontra instalado
há cerca de 30 anos. Entretanto, observa-se que a linha de costa segue um
alinhamento sem descontinuidade exceto pela presença dos afloramentos
rochosos e parcéis, o que só é possível com o transporte sólido longitudinal
equilibrado ao longo do ano.
Os resultados da modelagem da propagação de ondas mostram que as obras do
estaleiro não alteram significativamente o padrão das ondas que atingem as
praias em seu entorno, assim o transporte de sedimentos nestas praias, que é
condicionado pelas ondas, caso aconteça, não produzirá alteração significativa.
Assim, o impacto sobre o padrão de transporte de sedimentos costeiros ocorrerá
nas

praias

do

entorno

do

empreendimento,

sendo

direto,

potencial,

permanente, médio prazo, reversível, local e pequeno.
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Alteração nos níveis de concentração de sedimentos na água

A operação de dragagem (canal de acesso, bacia de evolução e áreas de
manobra e atracação) faz com que uma pequena parcela do material dragado
entre em suspensão, o que gera aumento da concentração de sólidos em
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suspensão. A análise dos resultados de modelagem computacional mostrou que,
seja em condições de correntes de nordeste (bom tempo) ou correntes de
sudoeste (frentes frias), a probabilidade de ocorrência de grandes aumentos da
concentração natural de sedimentos suspensos é muito baixa, e que não atinge
as praias no entorno da área do estaleiro.
No caso do lançamento do material dragado no bota-fora existe a formação de
nuvens de sólidos em suspensão na água do mar com concentrações superiores
às naturais. Esse material que permanece mais tempo em suspensão é formado
pela fração de materiais mais finos fluidizados, pois toda areia e materiais mais
grossos sedimentarão nas imediações dos pontos de lançamento.
Estas nuvens abrangem uma faixa estreita paralela à costa, com desenvolvimento
para sudoeste ou para nordeste da área de bota-fora, conforme as correntes
apresentem sentidos típicos de verão (fluem para sudoeste) ou de inverno (fluem
para nordeste), determinados pelo vento.
As avaliações realizadas utilizando-se de modelagem computacional mostraram
que este desenvolvimento das nuvens não apresenta tendência de atingir a linha
de costa, tanto nas condições de verão como nas de inverno. As profundidades
da região de ocorrência das nuvens de sedimentos suspensos são superiores a
25 m.
As condições hidrodinâmicas típicas de verão são mais propicias à ocorrência de
nuvens com concentrações mais altas de sólidos suspensos, em maior área e por
mais tempo que as condições de inverno, devido ao menor transporte, menor
espalhamento e maior persistência de sentido das correntes típicas de verão.
Assim, nas condições de verão, as concentrações nas nuvens são superiores às
observadas no inverno. Entretanto, mesmo nestas condições não ultrapassam
concentrações superiores a 20 mg/l com grande probabilidade de ocorrência.
A análise da qualidade dos sedimentos da região a ser dragada não mostrou
níveis significativos de contaminação, portanto não há impedimento para
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disposição do material dragado em águas jurisdicionais brasileiras segundo os
parâmetros da Resolução CONAMA 344/04.
Assim, o impacto sobre a concentração de sedimentos suspensos nas águas é,
na região do empreendimento, direto, real, temporário, imediato, reversível,
local e pequeno. Na fase de implantação, porém, devido ao impacto na área do
bota-fora, este será considerado médio.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

6.1.9

Análise de Impactos
6

Pág.
1507

Alteração da batimetria

As maiores alterações da batimetria do leito marinho ocorrem na região de
implantação do empreendimento. As dragagens da bacia de evolução e áreas de
atracação estão situadas próximas à linha de costa, antes do quebra-mar. A
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dragagem necessária para o canal de acesso segue além do quebra-mar até
atingir a profundidade de 13 m.
A dragagem para a implantação do canal de acesso foi projetada de forma a ser
realizada em trechos naturalmente mais profundos situados ao norte da região,
resultando na mínima interferência necessária para garantir o calado das
embarcações.
Os resultados da modelagem computacional indicam que a altura de
sedimentação primária na região do bota-fora será de no máximo 30 cm nos
locais de maior sedimentação, o que não é significativo para as profundidades
desta região, que são naturalmente de 23 a 32 m. Esta alteração da batimetria irá
ocorrer ao longo do período de lançamento dos sedimentos no bota-fora, com
duração de 24 meses.
O volume de sedimentos dragados considerados nas avaliações foi de 5.000.000
m3, mas o volume a ser dragado para a instalação do estaleiro compreende
3.615.000 m3, abrangendo o canal de acesso, a bacia de evolução e as áreas de
atracação. Assim, as alturas de sedimentação e a duração da dragagem podem
ser menores.
Assim, os impactos na batimetria do leito marinho são permanentes, locais e de
baixa intensidade.
Assim, o impacto sobre a batimetria é grande na região do empreendimento:
direto, real, permanente, imediato, irreversível e local, porém deve ser
considerado pequeno na área do bota-fora.
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6.1.10 Alteração da qualidade das águas do mar pelo lançamento de
efluentes

Serão lançados no mar, no interior da região abrigada do estaleiro, no mesmo
ponto, dois efluentes diferentes: efluentes sanitários (lançados continuamente) e
efluentes de drenagem do dique seco (lançados eventualmente). Os dois tipos de
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efluentes serão tratados antes de seu lançamento, e seus padrões de qualidade
atenderão aos requisitos da Resolução CONAMA 357/05.
Os resultados da modelagem computacional indicam que, tratando-se os
efluentes sanitários, não existe impacto significativo nas praias adjacentes,
ficando as plumas dos efluentes restritas à região limitada pelo estaleiro. Mesmo
na região interna ao quebra-mar, quando simulado o lançamento dos efluentes
sanitários, as avaliações mostraram serem baixas as probabilidades de
ocorrência de concentrações de coliformes fecais acima de 100 NMP/100 ml.
A modelagem da diluição dos efluentes, quando considerada a vazão de efluente
sanitário somada à vazão de drenagem do dique seco, mostra que contaminantes
conservativos que sejam lançados com concentrações permitidas pela Resolução
CONAMA 357/05 ainda terão diluição de cerca de 100 vezes na região interna ao
quebra-mar.
Assim, a zona de mistura dos efluentes fica confinada na região interna ao
quebra-mar e o lançamento dos efluentes não provocará restrição de uso das
águas vizinhas ao estaleiro.
Assim, os impactos sobre a qualidade das águas ocorrerão na região do
empreendimento, sendo direto, real, permanente, imediato, reversível, local e
pequeno.
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6.1.11 Alteração da qualidade de águas superficiais

A qualidade da água dos recursos hídricos da área poderá ser alterada
negativamente pelo aporte de sólidos e produtos químicos a serem utilizados no
processo industrial. Estes poderão chegar aos recursos hídricos locais via águas
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de escoamento superficial ou pelo aporte acidental de insumos e resíduos
diretamente nos corpos d’água.
Este impacto poderá ocorrer nas fases de Implantação e Operação do
empreendimento. Durante a Implantação, as atividades Aterro e Terraplenagem,
Construção do Dique Seco e Instalação e Operação do Canteiro de Obras serão
as atividades que poderão gerar alterações na qualidade das águas, enquanto
que, durante a fase de Operação, as atividades Construção de módulos,
Montagem de plataformas, Funcionamento do dique seco e Outras atividades de
rotina do estaleiro poderão promover este impacto.
O aporte de sólidos aos corpos hídricos é diretamente ligado à instalação de
processos erosivos e poderá ocorrer durante as fases de Implantação e
Operação do empreendimento. Durante a fase de Implantação, as atividades
Aterro e Terraplenagem e Construção do Dique Seco serão as maiores
responsáveis pelo mesmo, mas durante toda a obra, outras atividades como que
venham a promover interferência no terreno natural como implantação de
posteamento, dos sistemas de drenagem pluvial, dos dutos enterrados para
transporte de óleo combustível, das linhas enterradas de água e telefone, de
construções de estações de tratamentos de esgotos e outras instalações de
suporte também poderão provocar a formação de material terroso na superfície
do solo e o seu carreamento poderá resultar no seu aporte aos recursos hídricos
locais, interferindo em sua qualidade.
O material sólido, ao chegar aos corpos d’água, pode alterar a qualidade da água
dos mesmos no que tange ao aumento dos teores de sólidos dissolvidos, sólidos
suspensos e turbidez e modificação da cor, reduzindo a penetração de raios
solares na massa d’água, com conseqüências negativas para os habitats
aquáticos.
A Instalação e Operação do Canteiro de Obras gerará resíduos e/ou efluentes;
estes, associados ao transporte terrestre de combustíveis para abastecimento das
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máquinas nas frentes e ainda ao armazenamento de óleos usados e seu
transporte para retirada da área, representam risco de contaminação dos recursos
hídricos locais por resíduos oleosos, por esgotos sanitários e por resíduos
diversos.
O derramamento acidental com potencial para contaminar os recursos hídricos ao
longo da obra poderá se configurar pela disposição inadequada de resíduos ou em
função de eventuais acidentes durante o transporte ou durante o armazenamento
de combustíveis. O resultado de uma contaminação decorrente deste tipo de
acidente irá depender dos volumes eventualmente derramados. Na fase de
Instalação, espera-se que o volume a ser armazenado, tanto de combustível como
de resíduo de óleo lubrificante, seja pequeno.
Quanto aos resíduos diversos passíveis de serem gerados nas obras de
implantação, como pequenas sucatas metálicas, embalagens de alumínio de
marmitex, restos de concreto, resíduos de alimentação, resíduos contaminados
por óleo, óleo lubrificante usado, baterias e pilhas, tintas e outros produtos
químicos, os mesmos deverão ser dispostos corretamente, sob risco de
promoverem a contaminação na área do empreendimento e seu possível
carreamento para águas superficiais.
Durante a fase de Operação do empreendimento, as atividades Construção de
módulos, Montagem de plataformas, Funcionamento do dique seco e Outras
atividades de rotina do estaleiro gerarão resíduos que poderão ser carreadas por
águas de escoamento superficial e aportar aos recursos hídricos locais.
Deve-se observar que muitas atividades em um estaleiro ocorrem a céu aberto,
podendo resultar na contaminação da superfície do solo por resíduos inerentes ao
processo industrial e estes contaminantes virem a contaminar os recursos
hídricos locais via águas de escoamento superficial.
Insumos e resíduos podem chegar diretamente aos corpos d’água em caso de
acidentes. Nestes casos, as chances de derramamento acidental são maiores
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quando se trata de acidentes durante o transporte e não só os cursos d’água do
interior das áreas de influência do empreendimento, mas todo aquele sobre o
qual

trafegarão

caminhões

transportando

insumos

e

resíduos

do

empreendimento serão passíveis de contaminação acidental. A alteração na
qualidade da água vai depender do tipo e quantidade de material que aportar ao
corpo hídrico.
O talvegue Sul será significativamente alterado, praticamente deixando de existir
como um curso d’água intermitente. O talvegue Norte é o curso que poderá sofrer
mais este impacto; entretanto, a canalização de suas águas e a formação de um
espelho d’água a ser aproveitado como área de laser no interior do estaleiro, a
ser circundado por elementos não industriais diminuem ao mínimo deste vir a ser
contaminado por águas de escoamento superficial durante a fase de Operação
do empreendimento. É relevante observar que a depressão no terreno que existe
ao sul da área do empreendimento conduz águas pluviais para o estuário do
córrego do Sahy e, se contaminada, poderá contaminar o estuário do citado rio,
incorrendo em significativo dano ambiental ao manguezal ali existente. Desta
forma, a magnitude deste impacto foi considerada pequena, já que a
possibilidade de ocorrência de contaminação do córrego do Sahy é baixa.
Obviamente que, em casos de acidentes, a magnitude do impacto será grande
para o curso d’água que porventura for impactado.
Trata-se de um impacto direto, porque a ocorrência de acidentes poderá
impactar os recursos hídricos diretamente devido ao aporte direto de produtos ou
insumos nos cursos d’água. Os resíduos da atividade, entretanto, serão lançados
diretamente no solo via fertirrigação ou aplicação sólida e só chegarão aos
recursos hídricos indiretamente, vias águas de escorrimento superficial.
Quanto ao prazo de ocorrência, o impacto foi classificado como imediato, uma
vez que os cursos d’água locais poderão começar a ser impactados tão logo
iniciem as obras. Quanto à temporalidade e reversibilidade, foi avaliado como um
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impacto permanente, mas reversível, uma vez que existem tecnologias para
evitar o impacto e para descontaminação de corpos d’água poluídos.
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6.1.12 Alteração do fluxo natural de águas superficiais

Este impacto ocorrerá na fase de Implantação, durante as atividades Aterros e
Terraplenagem, Construção de Obras Civis Terrestres e Construção do Dique
Seco.
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As águas superficiais apresentam um padrão de drenagem que faz com que estas
se encaminhem para as depressões naturais existentes no terreno ou diretamente
para o oceano. Durante a atividade Aterros e Terraplenagem, este sistema será
significativamente modificado através da mudança do sentido da declividade em
algumas áreas e aterro parcial de depressões, sendo mais significativo o aterro
dos talvegues Norte e Sul, os quais se configuram como cursos d’água
intermitentes.
As cabeceiras do talvegue Sul estão situadas no interior da área do
empreendimento e serão parcialmente aterradas. Isto não se configurará como
impacto significativo, pois, além do aterro ser parcial, as águas que continuarem
drenando através dele não terão obstáculo para drenarem para os pontos mais
baixos da paisagem.
Para o caso do talvegue Norte, entretanto, este impacto será mais significativo.
Objetivando aproveitar a depressão natural do terreno, parte do dique seco será
posicionado no talvegue Norte, obstaculando a passagem de águas precipitadas
a montante do empreendimento e que alcançam o oceano através do mesmo.
Para o empreendimento em questão, este impacto foi considerado direto e
negativo. O talvegue Norte foi interceptado por duas estradas, o que ocasiona a
formação de espelhos d’água em seu leito durante os períodos chuvosos. Isto faz
com que este impacto seja considerado de magnitude pequena, já que este já se
encontra impactado.
Quanto ao prazo de ocorrência do impacto foi classificado como imediato, uma
vez que ocorrer tão logo se iniciem as intervenções no meio físico. Quanto à
temporalidade e reversibilidade, foi avaliado como um impacto permanente e
irreversível, uma vez que persistirá durante toda a vida útil do empreendimento.
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6.1.13 Alteração do lençol freático da área

A primeira interferência prevista no lençol freático na área do empreendimento e
seu entorno refere-se às alterações do nível de água deste lençol a partir do início
da construção do dique seco, ainda na Fase de Implantação do empreendimento.
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A escavação do dique permitirá que o relevo local passe de uma cota positiva de
15 metros para uma cota de 10 metros abaixo do nível do mar.
A construção deste dique irá, seguramente, rebaixar o nível das águas freáticas
na região dos Tabuleiros Costeiros através da criação de um cone de depleção a
partir do mesmo. Este cone tenderá a se normalizar a partir de uma determinada
distância da escavação para implantação do dique.
Durante esta Fase de Implantação do empreendimento, correspondente a
escavação do dique seco, é esperado que o mesmo venha a aflorar no interior da
instalação quando o avanço da escavação atingir o nível freático. A partir deste
momento será necessário bombear a água no interior do dique para possibilitar o
avanço da escavação, ou promover o rebaixamento forçado do nível do lençol
freático para que não ocorra o surgimento destas águas no interior da escavação.
A segunda opção, de rebaixamento forçado do lençol freático, é a mais comum e
deverá ser aquela adotada para a implantação do dique seco do Estaleiro Jurong
Aracruz. Esta técnica prevê a instalação de alguns poços para que se realize o
bombeamento das águas do lençol freático no entorno da área a ser escavada,
provocando o rebaixamento localizado destas águas. É este bombeamento que
irá criar o cone de depleção que aprofundará o nível do lençol freático na área do
estaleiro e seu entorno.
O lençol freático na região mais alta dos Tabuleiros Costeiros foi medido a uma
profundidade de 12,45 metros, enquanto na região mais baixo dos Tabuleiros, no
norte da área, o lençol foi medido a 2,14 metros, devendo o mesmo ser
significativamente rebaixado nesta área do norte, bem como nas áreas de entorno
localizadas a oeste e sul do ponto onde se prevê a instalação do dique seco, uma
vez que para leste tem-se o oceano.
Na região da Planície Costeira este lençol atingiu uma profundidade de 1,82
metros, sendo localmente controlado pelo nível das águas do mar, e, desta forma,
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será menos impactado em relação às alterações de nível que o freático na área
dos Tabuleiros Costeiros.
Este rebaixamento localizado do lençol freático poderá resultar em problemas de
indisponibilidade de água para eventuais usuários que realizem a captação de
água em cacimbas ou poços rasos no entorno do empreendimento. Da mesma
forma, poderá haver redução da disponibilidade hídrica de subsuperfície para a
vegetação desta área.
Este impacto referente ao abastecimento de moradores a partir do freático será
minimizado uma vez que o levantamento preliminar não identificou nenhum
residente nesta área do empreendimento e seu entorno imediato. Cabe observar
que para a comunidade de Barra do Sahy, localizada imediatamente ao sul do
empreendimento, não se espera qualquer diferença no nível freático, uma vez que
os principais contribuintes do lençol nesta localidade são o Córrego Sahy,
localizado entre o empreendimento e a Vila, e o próprio mar.
Para a Fase de Operação do empreendimento este impacto não é esperado, uma
vez que o dique seco deverá ser dotado de paredes laterais de concreto, não
mais sendo necessário o bombeamento do lençol freático. Esta parede lateral
deverá funcionar como uma barreira hidráulica para a circulação das águas
subterrâneas naquele local, mas estas não mais serão rebaixadas. Espera-se que
nesta Fase ocorra o retorno do lençol freático aos seus níveis normais,
respeitando-se a sazonalidade e oscilações do mesmo.
Outro tipo de alteração do lençol freático poderá ocorrer durante a Fase de
Operação do Estaleiro Jurong Aracruz, quando todas as atividades de produção
estarão em pleno funcionamento, incluindo as áreas de armazenamento de
insumos, matérias primas e resíduos, as oficinas de manutenção, a estação de
tratamento de efluentes, a cozinha, a tancagem de combustível e todas as demais
atividades.
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O conjunto destas atividades representa, potencialmente, um risco de
contaminação dos solos e das águas subterrâneas do lençol freático por resíduos
oleosos, por esgotos sanitários e por produtos e resíduos diversos, sobretudo em
caso de acidente com perda de produtos ou resíduos que sejam classificados
como perigosos.
Em casos acidentais, o contaminante poderá ser derramado na superfície do solo
e ser solubilizado e transportado por águas de escoamento superficial
contaminando uma área maior da superfície do solo. Poderá também ser
carreado no perfil do solo por águas de percolação, contaminando camadas mais
profundas do solo, podendo atingir o aqüífero subterrâneo e promover a alteração
da qualidade das águas do lençol freático.
Para que isto ocorra, o produto deverá estar na superfície do solo em forma
disponível para ser carreado e deverá haver água para servir de veículo de
transporte do mesmo.
Durante a Fase de Operação, insumos, produtos e resíduos gerados no processo
industrial poderão chegar à superfície do solo, podendo-se relacionar como
principais os produtos químicos utilizados na área fabril e laboratório, dos quais os
mais importantes óleo lubrificante, óleo hidráulico, graxa lubrificante de uso geral,
além de tintas e vernizes diversos.
Destacam-se, ainda, os resíduos oleosos provenientes das operações de
lavagem e manutenção de peças e equipamentos e aqueles oriundos da atividade
de lubrificação de motores. A infiltração de águas pluviais em áreas de solos
contaminados

poderá

promover

o

transporte

destes

e

a

conseqüente

contaminação do lençol freático.
O resultado de uma eventual contaminação das águas do lençol freático
decorrente de eventos acidentais irá depender do tipo de insumo ou resíduo
vazado, dos volumes eventualmente derramados, do local do vazamento, do
tempo de remoção do material e do solo que venha a ser contaminado.
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A ocorrência deste impacto depende também de fatores ligados à infiltração e
percolação de água no solo (porosidade, condutividade hidráulica, existência ou
não

de

camadas

compactadas),

quantidade

e

intensidade

de

chuvas,

características do produto (solubilidade em água, concentração e meia vida) e
nível do lençol freático.
Este último fator, referente à profundidade do lençol freático é muito importante, já
que o contaminante pode ser sorvido pelo solo antes de chegar ao mesmo. Na
região da Planície Costeira não existem partes elevadas em relação ao lençol
freático, encontrando-se o mesmo a cerca de 1,8 metro abaixo da superfície do
solo, o que aumenta consideravelmente o risco de contaminação dos aqüíferos
em caso de acidentes com produtos perigosos. Comparativamente, nos
Tabuleiros Costeiros esta distância do nível freático da superfície é de até 12,5
metros, o que reduz a possibilidade de contaminação do lençol.
Os estudos de vulnerabilidade do freático elaborado neste EIA indicaram que o
aqüífero na área de implantação do empreendimento possui vulnerabilidade à
contaminação que varia de média baixa (0,336) na região dos sedimentos
Barreiras (Tabuleiros Costeiros) até média alta (0,486) na região dos sedimentos
quaternários (Planície Costeira), o que justifica o acompanhamento da qualidade
de suas águas.
Outro aspecto que justifica o acompanhamento das águas do lençol freático
refere-se aos resultados laboratoriais obtidos para a amostra de água subterrânea
no furo realizado na região dos sedimentos quaternários (Planície Costeira), que
indicaram concentrações extremamente elevadas para quase todos os metais,
incluindo-se Cromo, Arsênio, Chumbo, Cádmio e Mercúrio, além de ferro,
manganês e alumínio.
Por fim, deve-se, contudo, reafirmar que os insumos e os resíduos da atividade
industrial encontram-se previstos para ser acondicionados e manuseados
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adequadamente. Desta forma, somente impactarão o lençol freático em caso de
derrame acidental.
Este impacto foi classificado como negativo e direto, de abrangência local e
reversível, considerando-se a existência de tecnologias disponíveis para a
descontaminação do lençol freático, sendo possível à aplicação de medidas
adequadas para correção de eventuais contaminações decorrentes da operação
do empreendimento, bem como será reversível o rebaixamento forçado do lençol
freático para implantação do dique seco.
Quanto a sua magnitude, foi classificado como de média magnitude,
considerando-se que o rebaixamento não deverá causar transtornos a população,
enquanto a contaminação, caso ocorra será restrita a uma pequena área, uma
vez que o Mapa Potenciométrico elaborado para este estudo indicou a direção
preferencial de fluxo rumo ao oceano.
Considerando-se que o impacto do rebaixamento se relaciona somente a fase de
implantação, e o de contaminação pode nem mesmo vir a ocorrer, mesmo foi
caracterizado como temporário.
Embora este impacto venha a ocorrer principalmente em casos acidentais,
podendo nem mesmo ocorrer, o prazo para que o mesmo possa se manifestar
será imediatamente após o início das obras, o que acarretou sua classificação
como um impacto imediato.
Trata-se de um impacto real para o rebaixamento do lençol e de um impacto
potencial para a contaminação das águas subterrâneas.
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6.1.14 Aumento da pressão sobre os recursos hídricos

O empreendimento se localiza em área de baixa disponibilidade hídrica, dadas as
pequenas áreas de drenagem das bacias locais. O rio Riacho se encontra com a
totalidade de sua disponibilidade hídrica comprometida com o abastecimento de
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água da Aracruz Celulose, enquanto o rio Piraquê-açu é parcialmente
comprometido com o abastecimento do centro urbano de Aracruz.
O empreendimento apresenta demanda de água de 1.500 m³/dia para uso
industrial e de 1.200 m³/dia para uso tipicamente doméstico (a ser usada nos
restaurantes, banheiros, bebedouros, etc). Embora a demanda do estaleiro esteja
planejada para ser suprida por uma empresa de saneamento, provavelmente a
CESAN, não estando, portanto, planejada captação de água para abastecimento
do estaleiro, para o suprimento de sua demanda, haverá necessidade de criação
de um sistema de abastecimento ou de ampliação de algum existente, que
certamente incorrerá na captação de água de algum corpo d’água superficial ou
subterrâneo.
Além disso, como o estaleiro atrairá um contingente significativo de habitantes
para a região, haverá a necessidade de adequar os sistemas de abastecimento
público existentes, especialmente os das localidades da orla de Aracruz. Como
esta adequação terá que incluir o aumento da quantidade de água tratada e esta
terá que ser retirada de algum manancial superficial ou subterrâneo, a atração de
novos habitantes também será responsável pelo aumento de pressão sobre os
recursos hídricos locais.
Para o empreendimento em questão, este impacto foi considerado indireto, já
que não está prevista a captação direta de água pelo mesmo, e negativo.
Embora não se tenha ainda definido como o poder público vai equacionar o
suprimento das demandas, podendo esta, inclusive ser suprida por rios de alta
disponibilidade hídrica, como o rio Doce, este impacto foi considerado como de
magnitude média, já que parte desta pode ser suprida por cursos d’água locais,
como o Guaxindiba, que já é o principal manancial para Barra do Sahy, o córrego
do Sahy ou outros.
Quanto ao prazo de ocorrência, o impacto foi classificado como imediato, uma
vez que ocorrerá demanda de água a partir do início da instalação do
empreendimento. Quanto à temporalidade e reversibilidade, foi avaliado como um
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impacto permanente e reversível, uma vez que o manancial de abastecimento
poderá ser trocado por um outro, dependendo das estratégias a serem adotadas
pelas companhias de abastecimento.
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6.1.15 Alteração de características físicas e químicas do solo

O solo é fruto de diversos fenômenos físicos, químicos e biológicos que ocorrem
sobre as rochas e minerais expostos na interface entre a litosfera e a atmosfera,
desintegrando-os e decompondo-os quimicamente. A estes fenômenos, somam-
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se a lixiviação, acumulação diferencial de elementos químicos, matéria orgânica,
areia, argila etc, que prosseguem durante toda a formação do perfil do solo,
originando horizontes com características físicas e químicas diferenciadas. O
horizonte A é um horizonte superficial que se destaca pelos seus mais altos
teores de matéria orgânica e biota mais diversificada, resultando em uma
estrutura normalmente granular e mais altos teores de nutrientes. O horizonte B
apresenta menores teores de matéria orgânica e partículas organizadas em
agregados macroscópicos que caracterizam sua estrutura, enquanto o horizonte
C se caracteriza pelos baixos teores de matéria orgânica e partículas não
organizadas em agregados. Na superfície dos solos não impactados ocorre a
presença de uma camada rica em matéria orgânica não decomposta que, além de
proteger o solo contra agressões externas (raios solares, aquecimento
demasiado, impacto das gotas de chuva, entre outros), fornece nutrientes à biota
a partir de sua decomposição.
Os ecossistemas são formados a partir das características físicas de seu entorno,
dentre as quais se sobressai o tipo de solo. Substrato para plantas e habitat para
uma enorme diversidade de micro e macrobiota, o solo possui um papel
fundamental na composição do ecossistema implantado sobre ele, o qual sofre
mudanças a partir de mudanças no solo.
O impacto Alteração de características físicas e químicas do solo ocorrerá durante
as fases de Implantação e Operação do empreendimento. A discussão do mesmo
será dividido em alterações físicas do solo e alterações químicas do mesmo.
Quanto às alterações físicas do solo, estas serão caracterizadas pela modificação
do arranjo do solo e sua compactação. A modificação do arranjo de seus
horizontes é um impacto intenso, pois interfere imediatamente na possibilidade de
reinstalação do ecossistema impactado sobre o mesmo, e ocorrerá principalmente
durante as atividades Aterro e Terraplenagem e Construção do Dique Seco. Em
áreas de corte, horizontes superficiais serão retirados, provocando a exposição de
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horizontes subsuperficiais, enquanto, em áreas de aterro, ocorrerá recobrimento
de horizontes superficiais por material proveniente da subsuperfície.
Alterações no arranjo do solo ocorrerão em toda a área do empreendimento, mas,
dado o relevo predominantemente plano da área onde a maioria das estruturas
serão construídas, a execução de taludes de cortes e aterros profundos ficará
restrita a pequenas áreas diminuindo a importância do impacto.
Durante as atividades Instalação e Operação do canteiro de obras, Construção de
Obras civis Terrestres e Construção do Cais, as perfurações para posteamento,
posicionamento de tubulação, abertura de valas para fundações, entre outras,
continuarão a imprimir modificações no arranjo do solo, mas com menor
intensidade que nas duas atividades acima discutidas.
Conforme já comentado, a outra alteração de características físicas do solo
prevista de ocorrer devido ao empreendimento em tela será a sua compactação.
O solo é formado por partículas minerais e orgânicas organizadas em agregados,
sendo que, entre os agregados e dentro dos mesmos, existem espaços que são
ocupados por gases ou pela solução do solo. Estes espaços compõem a sua
porosidade.
Segundo Hillel (1980), apud Silva et al (2005), o arranjamento mais compacto de
partículas do solo pode ser um fenômeno

pedogenético adquirido durante o

processo de formação do solo, decorrente de ciclos de umedecimento e secagem
e/ou expansão e contração da massa do solo, mas os solos podem ter sua
porosidade diminuída através da ação do homem.
Segundo Horn et al. (1995) apud Silva e Cabeda (2006), o processo de
compactação do solo pode ser atribuído tanto à diminuição do espaço poroso
entre os agregados, como à ruptura e destruição dos mesmos, havendo
rearranjamento e orientação das partículas, podendo resultar numa massa coesa
na matriz do solo. Um solo compactado possui menores taxas de infiltração, o que
promove maiores taxas de escoamento superficial, e menores espaços vazios, o
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que provoca prejuízos à fauna e vegetação implantada sobre ele. Em casos de
alta

compactação,

o

restabelecimento

da

biota

só

ocorre

após

sua

descompactação.
A compactação do solo em decorrência do empreendimento em estudo ocorrerá
nas áreas onde serão construídos os elementos do empreendimento, no canteiro
de obras e nas vias de acesso internas. Esta ocorrerá em decorrência da
passagem de máquinas pesadas ou do uso de equipamentos compactadores nas
áreas onde a compactação do solo for necessária.
Quanto às alterações nas características químicas do solo, estas ocorrerão nas
fases de Implantação e Operação do empreendimento, principalmente durante as
atividades instalação e Operação do Canteiro de Obras e Outras Atividades do
Estaleiro.
Durante a fase de implantação do empreendimento, a operação do canteiro de
obras, incluindo oficina, cozinha, banheiros e almoxarifados, todos geradores de
resíduos e/ou efluentes, associado ao transporte terrestre de combustíveis para
abastecimento das máquinas nas frentes e ainda ao armazenamento de óleos
usados e seu transporte para retirada da área, representam potencialmente, em
caso de acidente, um risco de contaminação dos solos por resíduos oleosos, por
esgotos sanitários e por resíduos diversos.
O derramamento acidental com potencial para contaminar os solos ao longo das
obras poderá se configurar pela disposição inadequada de resíduos ou em função
de eventuais acidentes no transporte ou armazenamento de combustíveis. O
resultado de uma contaminação decorrente deste tipo de acidente irá depender
dos volumes eventualmente derramados. Na fase de Instalação, espera-se que o
volume a ser armazenado, tanto de combustível como de resíduo de óleo
lubrificante, seja pequeno, fazendo com que a extensão da contaminação em
caso de acidente venha a ser de pequeno porte.
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Quanto aos resíduos diversos passíveis de serem gerados nas obras de
implantação, como pequenas sucatas metálicas, embalagens de alumínio de
marmitex, restos de concreto, resíduos de alimentação, resíduos contaminados
por óleo, óleo lubrificante usado, baterias e pilhas, tintas e outros produtos
químicos, os mesmos deverão ser dispostos corretamente, sob risco de
promoverem a contaminação na área do empreendimento.
Durante a fase de Operação, a quantidade de combustível e óleos a serem
armazenados é significativa, podendo, em caso de derrame acidental, ocorrer
contaminação do solo em áreas mais expressivas que as previstas para a fase de
Instalação.
Durante a fase de Operação, insumos, produtos e resíduos gerados no processo
poderão chegar à superfície do solo. Como insumos do processo industrial, citamse os produtos químicos utilizados no tratamento de superfícies, como prime e
tintas, destacando-se ainda os resíduos oleosos provenientes das operações de
lavagem e manutenção de peças e equipamentos e aqueles oriundos da atividade
de lubrificação de equipamentos.
Os insumos e os produtos da atividade industrial, assim como os resíduos
oleosos, estão previstos de serem acondicionados adequadamente. Desta forma,
somente impactarão o solo em caso de derrame acidental. Deve-se observar,
entretanto, que parte do processo de montagem de plataformas e navios ocorre
em áreas descobertas e diretamente sobre o solo, aumentando a possibilidade de
contaminação do solo.
A Alteração de características físicas e químicas do solo é um impacto Direto e
Negativo. Devido ao fato de este impacto ocorrer em área restrita à do
empreendimento, foi considerado de magnitude Pequena. Quanto à sua
ocorrência, trata-se de um impacto Local, já que estará limitado à área de
influência direta do empreendimento.
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Quanto ao prazo de ocorrência, este impacto foi classificado como Imediato, uma
vez que ocorrerá tão logo sejam iniciadas as intervenções no meio físico. Quanto
à temporalidade e reversibilidade, foi avaliado como Irreversível, devido às
dificuldades de se fazer com que o solo volte a apresentar o mesmo arranjo de
horizontes após este ser modificado, e Permanente, já que a reversão do impacto
só ocorrerá em um intervalo de tempo muito superior à vida útil do
empreendimento em licenciamento.
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MEIO BIÓTICO

A análise dos impactos ambientais no meio biótico foi desenvolvida considerando
os compartimentos terrestre e marinho distintivamente, em função da projeção
deste impactos inerentes as ações de cada fase.

6.2.1

Continental

6.2.1.1 Aumento da pressão sobre os recursos da flora e da fauna
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Este impacto se manifesta nas fases de instalação e de operação, gerado nas
ações: instalação e operação dos canteiros de obras; aterro e terraplanagem;
construção de obras civis terrestres (retroárea); construção do dique seco;
construção de módulos; montagem de plataformas; e outras atividades de rotina
do estaleiro.
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A fauna é potencialmente afetada principalmente por perturbação, estresse, maus
tratos, caça, contatos com dejetos humanos, contatos com restos de comida que
podem acarretar na infecção de elementos da fauna por doenças patogênicas
humanas.
No que se refere à flora, o aumento da presença de homens na região pode
ocasionar na retirada de espécies vegetais para diversos fins (madeireiro,
medicinal, alimentar, etc.). Neste sentido elementos das famílias Orchidaceae,
Bromeliaceae, Cactaceae e Araceae presentes principalmente nas áreas de
Restinga, podem ser considerados os mais susceptíveis às pressões antrópicas.
Este impacto foi caracterizado como negativo de média amplitude na fase de
instalação e pequena magnitude na fase de operação, direto, potencial,
temporário, que ocorre em curto prazo, reversível e local.
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6.2.1.2 Perda e alteração de ambientes naturais

Considerando a área com diversos ambientes naturais, entre eles restinga,
alagados e fragmentos florestais, durante a fase de implantação haverá uma
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intervenção de grande magnitude nestes ambientes devido as atividades de
terraplanagem com movimentação de terra para aterros e drenagens.
No talvegue norte ocorrerá a canalização do fluxo hídrico, enquanto no talvegue
sul o aterro resultará na interrupção permanente do movimento natural das águas,
levando a alagamentos e, consequentemente, morte da vegetação e fauna
associada.
Ainda nesta fase os ambientes naturais sofrerão impactos relacionados à redução
de habitat e da diversidade biológica. Trata-se de um efeito secundário dos
processos erosivos, que resultam no assoreamento de ambientes úmidos. Ocorre
desde a fase inicial dos trabalhos, estendendo-se por toda a fase de operação.
Além disto, como a região já se encontra muito fragmentada, a redução da
cobertura vegetal pode influenciar na conectividade entre os fragmentos ainda
existentes

na

região,

ocasionando

isolamento

genético,

diminuição

da

variabilidade genética, erosão genética e decrepitude dos remanescentes
naturais.
Outro fator relevante, em relação aos ambientes naturais são as alterações na
composição florística e faunística. A construção de aterros e vias de acesso, a
emissão de luminosidade artificial e a supressão da vegetação tendem a
promover a introdução de espécies invasoras, alterando a composição florística
das áreas impactadas, bem como alteração significativa dos microhabitats
utilizados principalmente pela herpetofauna (anfíbios e répteis) e por algumas
espécies de aves limícolas. Muitas destas espécies são exóticas, causando
interferências complexas nas interrelações entre a flora e fauna local. Além disso,
na movimentação de terra prevista com obras de escavações, há uma
interferência nos processos de sucessão natural devido a alterações no banco de
sementes contido no solo.
Outro fator de degradação para os ambientes naturais é a geração de resíduos
sólidos oriundos das obras, que podem comprometer toda a dinâmica dos
ecossistemas marginais pelo soterramento e sombreamento de espécies vegetais
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e contaminação dos animais, além do entupimento das redes de drenagem,
causando prejuízo aos ambientes úmidos.
Na fase de instalação, o impacto foi classificado como negativo e de grande
magnitude, direto e real, pois é conseqüência direta e inevitável das atividades
de terraplanagem e construção das obras civis. Em relação à temporalidade e
reversibilidade foi classificado como permanente e irreversível, pois na área,
após a implantação do empreendimento é impossível o restabelecimento das
condições originais, ou seja, o impacto se estende por toda a vida útil do
empreendimento. É também considerado imediato e local, pois assim que
começarem as atividades as obras civis o impacto irá se manifestar, porém se
forem seguidas rigorosamente as ações previstas nas fases de planejamento não
irá extrapolar os limites da área de influência direta do empreendimento.
Já na fase de operação, o impacto foi considerado de pequena magnitude, pois
as áreas naturais remanescentes não sofrerão impactos diretos, entretanto vale
destacar que as atividades de construção de módulos; reparo e manutenção no
casco de navios docados; e montagem das plataformas envolverão processos de
queima de combustíveis; geração de gases e emissão de ruídos e luz. Soma-se a
isso o transporte de cargas previsto, acarretando intenso trânsito de veículos de
grande porte, os quais emitem volumes consideráveis de gases e poeira sobre a
vegetação das proximidades, podendo comprometer seus processos fisiológicos
(transpiração, fotossíntese, respiração).
Nesta fase, além de ser classificado como negativo e de pequena magnitude
pelos fatos citados acima, também foi considerado do tipo direto e potencial,
pois pode não ocorrer. Em relação à temporalidade e reversibilidade, foi
classificado como permanente e irreversível, pois na área, após a implantação
do empreendimento, se o impacto ocorrer é impossível o restabelecimento das
condições originais, ou seja, o impacto se estende por toda a vida útil do
empreendimento. É também considerado de curto prazo e local, pois assim que
começarem as atividades de operação o impacto poderá se manifestar, porém se
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forem seguidas rigorosamente as ações previstas nas fases de planejamento não
irá extrapolar os limites da área de influência direta do empreendimento.
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6.2.1.3 Afugentamento/atração da fauna

Durante as fases de instalação e operação, a mobilização do contingente e de
máquinas e equipamentos resulta no afugentamento da fauna, principalmente
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mamíferos e aves dos seus sítios de alimentação e repouso. Espécies
fototrópicas de insetos voadores serão atraídas pela iluminação artificial, bem
como ocorrerá potencial efeito de desorientação de neonatos de quelônios
marinhos, pois aproximadamente 3 quilômetros a nordeste ocorre uma área de
nidificação sob proteção legal em função da incidência de luminosidade artificial.
Em relação ao ruído, conforme o item 6.1.3 Alteração nos níveis de ruído e de
vibração, o tráfego de veículos pode causar algum transtorno à comunidade e a
fauna, principalmente na fase de implantação, porém deve-se considerar o fluxo
atual da Rodovia ES 010, utilizada preferencialmente pelo transporte rodoviário
até o EJA.
Este é um impacto que acontece principalmente nas ações de instalação e
operação dos canteiros de obras, aterro e terraplanagem, construção de obras
civis terrestres (retroárea), construção do dique seco, construção de módulos,
reparo e manutenção no casco de navios docados, montagem de plataformas,
funcionamento do dique seco. É um impacto negativo de pequena amplitude
nas fases de instalação e operação, direto, potencial, permanente, em curto
prazo, reversível e que pode atingir a fauna local.
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6.2.1.4 Supressão de vegetação

As obras previstas envolverão a erradicação de trechos de vegetação para
construção dos canteiros de obras, vias de acesso e toda a parte de obras
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terrestres do estaleiro. Vale destacar ainda que vários tipos de ambiente serão
suprimidos (Tabela 6-1).
A maior parte das áreas que serão suprimidas (57,36%) é ocupada por silvicultura
de eucalipto (40,28 ha), considerada de baixa sensibilidade ambiental. Neste
mesmo sentido, áreas ocupadas por estradas secundárias (4,15 ha) e rede
elétrica (1,59 ha) encontram-se bastante antropizadas e praticamente desprovidas
de vegetação nativa.
Tabela 6-1: Total das áreas que sofrerão supressão para instalação
do Estaleiro Jurong Aracruz, ES.
Uso do Solo a ser Suprimido

Área ha

Área %

Estrada Secundária

4,15

5,91

Estágio Inicial

8,56

12,18

Estágio Médio

1,83

2,61

Lago Artificial

5,01

7,14

Rede Elétrica

1,59

2,26

Restinga - Arbustiva Fechada não Inundável (APP)

1,77

2,52

Restinga - Floresta não Inundável (APP)

7,04

10,02

Silvicultura de Eucalipto

40,28

57,36

70,23

100

Total

No entanto, o impacto foi considerado de grande magnitude, pois como podemos
observar na Tabela 6-1, serão suprimidos 1,77 ha da Formação Arbustiva
Fechada não Inundável (pós praia) considerada neste EIA no diagnóstico da
vegetação, como de extrema sensibilidade ambiental, pois além de ser
considerada Área de Preservação Permanente (APP), está em bom estado de
conservação, mantendo um elevado número de espécies endêmicas e
ameaçadas de extinção. A Restinga Florestal não Inundável (supressão de 7,04
ha) e o Estágio Médio de Regeneração da Mata Atlântica (supressão de 1,83 ha)
foram considerados de alta sensibilidade ambiental, pois apresentam um razoável
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número de espécies ameaçadas e endêmicas e o Estágio Inicial de Regeneração
da Mata Atlântica (supressão de 8,56 ha) que foi considerado de média
sensibilidade ambiental, principalmente pela presença de várias espécies (22)
endêmicas da Mata Atlântica. Alem disto, alguns destes ambientes que sofrerão
supressão como as margens de alagados; áreas de Restinga e Estágio Médio de
Regeneração da Mata Atlântica são considerados como áreas de Preservação
Permanente (APPs), sendo por isto protegidas por lei e a autorização para
supressão da vegetação ali existente só poderá ser feita mediante requisitos
previstos na legislação vigente.
No que tange à fauna, este impacto ocorre principalmente na fase de instalação e
resulta em impactos como a diminuição de estratos para pouso e nidificação para
aves e fonte de recursos para animais granívoros, frugívoros e insetívoros.
Além de ser classificado como negativo e de grande magnitude pelos fatos
citados acima, a supressão da vegetação é também considerada um impacto do
tipo direto e real, pois é conseqüência direta e inevitável das atividades de
terraplanagem e construção das obras civis. Em relação à temporalidade e
reversibilidade foi classificado como permanente e irreversível, pois na área,
após a implantação do empreendimento é impossível o restabelecimento das
condições originais, ou seja, o impacto se estende por toda a vida útil do
empreendimento. É também considerado imediato e local, pois assim que
começarem as atividades as obras civis o impacto irá se manifestar porém se
forem seguidas rigorosamente as ações previstas nas fases de planejamento não
irá extrapolar os limites da área de influência direta do empreendimento.
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6.2.1.5 Atropelamento da fauna

Este impacto ocorre em duas fases do empreendimento, na fase de implantação
onde há uma grande movimentação de veículos na área de estudo e na utilização
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das vias de acesso e na fase de operação devido à movimentação cotidiana do
empreendimento; afeta geralmente os répteis, anfíbios, aves e mamíferos.
É um impacto negativo, direto, potencial, permanente, em curto prazo,
reversível e que pode atingir a fauna de toda região (regional). Embora este
impacto seja manifestado ao longo de vias de acesso já existentes (as quais são
licenciadas também), a magnitude pequena deve ser considerada para a
projeção deste impacto pelo aumento considerável do fluxo de veículos pesados,
conforme mencionado anteriormente.
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6.2.1.6 Aprisionamento da fauna

Durante a fase de instalação do empreendimento muitas estruturas, tais como:
tubulações, valas, buracos, peças de maquinário estocadas que contenham
alguma cavidade; podem contribuir para o aprisionamento de elementos da fauna.
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Em geral é mais comum que insetos, répteis, anfíbios e mamíferos fiquem presos
nessas estruturas, um pouco menos comum, mas que também pode acontecer é
que aves atraídas por certas estruturas nidifiquem em suas cavidades. A retirada
destes animais resulta muitas vezes em estresse ou na morte, ou mesmo em
acidentes com animais peçonhentos quando serpentes ou insetos são
manuseados de maneira incorreta por operários da obra. É um impacto negativo
de pequena amplitude, direto, potencial, permanente, em curto prazo,
reversível e que pode atingir a fauna de toda região (regional).

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

6.2.2

Análise de Impactos
6

Pág.
1549

Marinho

6.2.2.1 Aumento da pressão sobre a biota marinha

Na área de dragagem, os sedimentos subsuperficiais são predominantemente
areno-lamosos, desse modo, o aparecimento de plumas de sedimento na coluna

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Março / 2009

Pág.
1550

Análise de Impactos
6

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

d’água tende a ser temporário, esperando-se conseqüências mínimas. Mesmo
assim, tais plumas poderão afetar a fauna local, por aumentarem a turbidez local
e a carga de material em suspensão, tendo como conseqüência uma redução das
taxas de produtividade biológica do sistema.
O revolvimento dos sedimentos do fundo do mar durante atividades de dragagens
e o aporte artificial de sedimentos através dos descartes promove a ressuspensão
destes, com consequente aumento da turbidez durante um determinado período
de tempo, já que o sedimento tende a depositar-se novamente. A concentração
de sedimento em suspensão à qual os organismos poderão estar expostos no
ambiente costeiro em um dado momento será atribuída em parte a processos
naturais e em parte às atividades antropogênicas, envolvendo a dragagem e a
disposição dos sedimentos para construção do aterro. As partículas em
suspensão serão orgânicas e inorgânicas, desta forma, a concentração total de
material em suspensão irá variar marcadamente no tempo e no espaço. Em
regiões costeiras, o intervalo de variação da concentração de sedimento em
suspensão está entre poucos miligramas até centenas de mg/L, com valores mais
elevados observados próximo ao fundo em áreas de ressuspensão ativa.
Uma vez remobilizada, a própria matéria orgânica presente no sedimento também
consome oxigênio – podendo temporariamente causar condições de estresse
para muitos animais aquáticos, além de estarem associadas ao aumento da
biodisponibilidade de outros contaminantes (metais pesados, hidrocarbonetos e
organoclorados) na coluna d’água. Alterações na qualidade das águas oceânicas
causadas pelo descarte de material dragado que geram impactos negativos são
amplamente descritas na literatura, embora a magnitude e relevância desses
impactos possam variar significativamente, dependendo de inúmeros fatores
como: qualidade e quantidade do material dragado, equipamentos utilizados na
atividade e as características da hidrodinâmica da área receptora (ABAURRE et
al., 2007).
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Estudos sobre operações de dragagem demonstram que tais atividades causam
impacto apenas local. Observações realizadas in situ comprovam que a escala de
influência da pluma é restrita às proximidades do ponto de descarte (~1Km) e que
cerca de 1 hora após a realização dos lançamentos a pluma já não é mais
perceptível. Informações disponíveis na bibliografia internacional também
demonstram haver a dissipação das plumas de turbidez na água aos níveis de
background do ambiente, poucas horas após o término da atividade
(PENNEKAMP et al. 1996).
Os impactos causados pela ressuspensão do sedimento são geralmente
localizados e de curta duração, relacionados diretamente ao tamanho do grão do
material ressuspendido (HURME e PULLEN, 1988). As partículas em suspensão
reduzem a qualidade do alimento disponível aos filtradores e afetam a taxa
metabólica de filtração e respiração dos organismos aquáticos (MESSIEH et al.,
1991). Dependendo da concentração do material em suspensão, pode ocorrer a
morte de algumas espécies de peixes pela obliteração de suas brânquias
(NEWCOMBE e MACDONALD, 1991).
Embora ocorra o aumento da concentração de material em suspensão na região
da dragagem e do aterro hidráulico (impacto negativo), a magnitude deste
impacto dado as condições naturais de turbidez da água, deverá ser pequena,
não sendo esperados impactos sobre as comunidades de quelônios e golfinhos,
pelo fato de o impacto provocado pela ressuspensão de sedimentos ser bastante
localizado. Em relação à ictiofauna, salienta-se que a obtenção de dados
acurados sobre a população de peixes em função de atividades de
dragagem/descarte pode ser difícil, devido à natureza transeunte desses
organismos, válido também para os mamíferos marinhos. De fato, esta habilidade
em se locomover livremente tem feito alguns pesquisadores formular hipóteses de
que os peixes simplesmente deixam a área em função do barulho e vibração dos
equipamentos, com retorno quando as condições ambientais retornam às naturais
(HACKNEY et. al., 1996).
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Em relação à comunidade planctônica, esta pode ser diretamente afetada pela
introdução no sistema de contaminantes (p.ex. matéria orgânica e compostos
reduzidos), os quais alteram negativamente a qualidade da água, provocando
depleção nos níveis de oxigênio e diminuição da transparência, além dos riscos
toxicológicos de alguns dos compostos que potencialmente podem estar sendo
biodisponibilizados. As partículas em suspensão também reduzem a qualidade do
alimento disponível aos organismos filtradores e afetam a taxa metabólica de
filtração e respiração dos organismos marinhos (MESSIEH et al., 1991).
A comunidade bêntica depende do substrato para alimentação e ou reprodução,
sendo que poucos indivíduos têm a capacidade de locomoção. Sendo assim,
esses organismos são considerados “chave” no estudo da avaliação dos impactos
causados pela dragagem e descarte de sedimentos. Neste tipo de atividade, a
tendência é ocorrer a morte das formas de vida bentônicas sésseis, como
moluscos, equinodermas e poliquetos, enquanto que as espécies vágeis, tais
como os peixes e crustáceos, tendem a ser menos afetadas, pois são capazes de
se deslocar e evitar condições adversas (NEWCOMBRE; MACDONALD, 1991). O
bentos de substrato não consolidado na área a ser dragada é composto por
Polychaeta, Mollusca e Nemertea, enquanto que para o bentos de substrato
consolidado deve ser ressaltada a abundância de cnidários, especialmente corais
moles, como as espécies Zoanthus spp. e Favia gravida, embora a predominância
em termos de riqueza tenha sido de moluscos e crustáceos. Esses organismos
serão removidos e/ou afetados pela pluma de dragagem, embora apresentem
capacidade de recolonizarem os substratos após a interrupção das atividades.
Embora os dados de monitoramentos ambientais evidenciem uma abrupta
redução das espécies e densidade do bentos em locais sujeitos a constantes
dragagens (CEPEMAR, 1994), existem, por outro lado, estudos desenvolvidos por
EQUILIBRIUM (2002) e CEPEMAR (2004, 2005, 2006ab) que identificaram o
restabelecimento das condições ambientais logo após a interrupção das
atividades de dragagem e descarte. GRENNE (2002), através da compilação de
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diferentes estudos, conclui que áreas dragadas são rapidamente regeneradas em
aproximadamente após um ano do fim das operações.
Fenômeno similar é identificado nas áreas de disposição, após o término das
atividades, onde os organismos tendem a repovoar o novo ambiente
paulatinamente através de uma sucessão ecológica que se processará nos
ambientes afetados, no sentido de alcançar novamente o seu clímax, fato este
respaldado por exemplos encontrados na literatura (LEWIS et al., 2001,
SÁNCHEZ-MOYANO et al., 2004). As comunidades bentônicas podem, então,
recompor-se em um intervalo de tempo relativamente curto, porém efeitos de
longo tempo podem ocorrer, caso haja modificações na distribuição da
granulometria local. Isto nos permite concluir que, embora importante, o impacto
sobre a comunidade bentônica tende a ser reversível.
Em relação à macrofauna, o recrutamento é rápido devido ao curto ciclo de vida,
ao alto potencial reprodutivo e em função do recrutamento planctônico, a partir de
áreas não afetadas. Nesse sentido, espera-se uma rápida recuperação do
ambiente para as condições atuais após terminarem as atividades de dragagem.
Este impacto foi considerado negativo, direto, real, temporário, de prazo
imediato, reversível, com extensão local e de magnitude média para a
comunidade bentônica e pequena para a comunidade pelágica, embora seja
caracterizado para fins de visualização na matriz como média.
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6.2.2.2 Perda de ambientes naturais

Com a construção do aterro hidráulico para o cais de atracação, dique seco e
quebra-mar e disposição do sedimento para o aterro, haverá a fuga das espécies
vágeis e o soterramento do bentos séssil, acarretando na supressão das
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espécies. No presente empreendimento a área de disposição (Construção do
Cais e quebra-mar) será aterrada completamente, não permitindo assim a
recuperação da comunidade bentônica de substrato inconsolidado, caracterizando
esse impacto como irreversível.
Este impacto foi considerado negativo, direto, real, permanente, de prazo
imediato, irreversível, com extensão local e de magnitude grande.
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6.2.2.3 Criação de ambientes artificiais

A grande maioria dos organismos bentônicos reproduz-se através da dispersão
larval que nadam livremente na coluna d’água (meroplâncton). Após um breve
desenvolvimento larval, elas tendem a se fixar em estruturas consolidadas, que
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podem ser rochas ou qualquer substrato submerso na água. O período que uma
larva permanece na coluna d’água está relacionado diretamente ao seu período
de dispersão (VENTURA e PIRES, 2002). SCHELTEMA (1989) propôs diversas
categorias para classificar o tempo de permanência das larvas de invertebrados
no plâncton que variavam de poucas horas até dois meses a um ano.
A disponibilidade de substratos artificiais consolidados permite o recrutamento
dessas larvas presentes na massa d’água. O desenvolvimento destas
comunidades biológicas incrustantes ocorre com maior diversidade na zona fótica,
entretanto inúmeras outras espécies também utilizam o substrato consolidado em
águas mais profundas. Com a construção da nova estrutura de atracação (cais e
quebra-mar), haverá ampliação dos locais para fixação das espécies incrustantes
e geração de abrigo para variadas espécies dos diversos grupos que compõem a
fauna da região. Este incremento de abrigo, similar ao ambiente de um costão
rochoso, proporcionará a ampliação da oferta de alimento à comunidade biológica
(peixes, moluscos, aves, etc.). Ressalta-se que esta modificação estará restrita ao
local em torno do aterro.
A introdução de espécies incrustantes no ambiente pode ser considerada positiva,
pois além de contribuir com um aumento da diversidade e biomassa em um
ambiente oligotrófico, essas comunidades aumentam a disponibilidade de
alimento, principalmente para a ictiofauna (VILLAÇA, 2002). Contudo, a alteração
de um ambiente por intervenção antrópica que cause o aumento ou diminuição da
produtividade e biodiversidade, configura-se num impacto negativo, pois resulta
da transformação de um ambiente natural, alterando o padrão original de
distribuição observado.
Este impacto foi considerado positivo, direto, real, permanente, de prazo
médio, irreversível, com extensão local e de magnitude média.
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6.2.2.4 Atropelamento da fauna

De modo geral, a navegação conta com alguns desafios na área ambiental, visto
que os seus efeitos sobre a vida marinha decorrentes de operações portuárias
incluem geração de resíduos, poluição do ar, transporte de organismos na água
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de lastro e transporte de óleo em áreas sensíveis (ARAÚJO, 2002). Embora o
atropelamento de organismos marinhos não seja registrado frequentemente,
especialmente a ictiofauna, é preocupante o crescente número de registros de
abandono de áreas de uso por cetáceos nos últimos anos, sempre associados
aos elevados níveis de ruídos gerados pelo tráfego marinho. No presente
empreendimento o fluxo de embarcações é reduzido, nesse sentido, mesmo que
exista a possibilidade de acidentes causados pelo abalroamento de espécies de
quelônios e cetáceos com a movimentação dos navios em regiões costeiras,
estes devem ser minimizados em função das características do estaleiro e da
comunidade nectônica local.
A inclusão de um Programa de Educação Ambiental relativo a medidas de
precaução contra acidentes envolvendo a colisão de cetáceos e quelônios com
embarcações que cheguem ao estaleiro, assim como aspectos relativos a
conservação dessas espécies na costa do Espírito Santo.
Este impacto foi considerado negativo, direto, potencial, permanente, de prazo
imediato, reversível, com extensão local e de magnitude pequena.
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6.2.2.5 Afugentamento da fauna

Os efeitos dos ruídos produzidos no ambiente marinho por ações antrópicas
normalmente apresentam freqüência inferior a 1 Kilohertz, podendo atingir
pressões sonoras de até 200 Decibéis (dB) próximo à fonte. Embora efeitos de
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ruídos sobre a ictiofauna se restrinjam a experimentos direcionados as atividades
de sísmica, em relação aos cetáceos (baleias, botos e golfinhos), a literatura é
bastante completa. Esses organismos apresentam uma grande dependência do
uso de sons para manter suas funções vitais e, atualmente, existem evidências
que esses ruídos podem afetar aspectos fisiológicos e comportamentais em
várias espécies (NISHIWAKI e SASAO, 1977; POLACHECK e THORPE, 1990;
EVANS et al., 1992; BAUMGARTNER, 1997; ERBE, 1997; BORGGAARD et al.,
1999). BAUER et al. (1993), por exemplo, observaram alterações na velocidade
de natação, freqüência de respiração e comportamento social em baleias jubarte
(Megaptera novaeanglia) associado ao tráfego de embarcações.
Na região de influência do empreendimento apenas a espécies Sotalia guianensis
é registrada com frequencia, e embora não existam estudos que registrem o
abandono de área por essa espécie de boto, registros do desaparecimento de
golfinhos nariz-de-garrafa, botos, baleias belugas e cachalotes já foram
relacionados às atividades sísmicas e tráfego de embarcações (FINLEY et al.
1990; EVANS et al., 1992). Da mesma forma que fora mencionado no item
anterior, como o fluxo de embarcações é reduzido, os níveis de ruídos tendem a
apresentar-se menores que em áreas portuárias com características de
movimentação de navios mais intensa.
A aquisição de equipamentos com baixos níveis de ruídos na linha de produção
tendem a minimizar os distúrbios na coluna d’água e consequente efeitos sobre
as comunidades locais.
Este impacto foi considerado negativo, direto, potencial, permanente, de prazo
imediato, reversível, com extensão local e de magnitude média.
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6.2.2.6 Aprisiomento da fauna

Durante as operações específicas de entrada e saída de embarcações no dique
seco um grande volume de água proveniente da ambiente marinho será
deslocada para dentro dique, sendo que este volume deve ser eliminado

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Análise de Impactos
6

Pág.
1563

posteriormente para que as atividades de reparo às embarcações sejam
realizadas adequadamente. A massa de água do mar deslocada para dentro do
dique seco deverá carregar acidentalmente diversos organismos marinhos, desde
forma mais simples como invertebrados até peixes, quelônios e pequenos
cetáceos. Como a água a ser eliminada é bombeada através de tubulações que
apresentam limitações quanto à passagem de organismos maiores, parte da
fauna sofrerá injúrias com provável morte, especialmente organismos como
peixes e quelônios, enquanto que cetáceos não passariam inclusive pelas
tubulações. Nesse sentido, mesmo que essas operações sejam realizadas com
baixa frequencia, o potencial impacto sobre as espécies martinhas é grande.
Inclusão de um Programa de Resgate de Fauna dentro do dique seco antes que
as operações de esvaziamento ativo por bombeamento seja iniciado nesse
compartimento do estaleiro.
Este impacto foi considerado negativo, direto, real, permanente, de prazo
imediato, reversível, com extensão local e de magnitude média.
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6.2.2.7 Introdução de espécies exóticas

No Brasil, 96% do comércio exterior é feito por via marítima, sendo que no mundo
este percentual é de 80%, o que denota a crescente importância sanitária e
ambiental que vem sendo conferida a este tipo de transporte pelo potencial de
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patógenos

e,

conseqüentemente, a importância da vigilância sanitária dos portos. Assim, está
comprovado que a movimentação da água de lastro favorece a transferência de
espécies invasoras e agentes patogênicos.
Espécies exóticas são organismos que ocorrem fora de seu alcance natural e
apresentam capacidade de dispersão e estabilização no novo ambiente, podendo
mudar as características de diversidade biológica do novo local, promovendo
mudanças profundas nas estruturas das comunidades nativas (COMMITTEE ON
SHIP BALLAST OPERATIONS, 1996; CROWE, et al., 2000; CARLTON, 2001;
THOMPSON et al., 2002; SILVA et al., 2004). No entanto, para uma espécie
exótica se estabelecer, todo o ciclo de introdução, desde a região exportadora
(origem da embarcação ou estrutura submersa) até a região importadora (destino
da embarcação) deve ser concluído, o que não é simples, pois acredita-se que a
maioria das espécies carreadas não suporta o processo de lastreamento e
deslastreamento utilizado pelos navios atualmente.
Entre as conseqüências dessas invasões estão à modificação estrutural do
ambiente, a perda de biodiversidade local ou regional, a introdução de
microorganismos patogênicos, a modificação da paisagem e os prejuízos
econômicos associados. A introdução de espécies exóticas marinhas invasoras é
considerada uma das grandes ameaças à integridade dos oceanos (SILVA e
SOUZA, 2004) e a segunda causa mundial de perda de diversidade biológica de
acordo com o programa global de espécies invasoras (GISP). Em condições
favoráveis, ou seja, livres de predadores, parasitas e competidores naturais,
esses novos organismos podem atingir altas densidades populacionais, sendo
que uma vez estabelecidos, dificilmente são eliminados (CARLTON, 2001). Os
principais meios de contaminação acidental por espécies exóticas no ambiente
marinho são através da água de lastro das embarcações, bioincrustação, canais
de navegação e rejeitos antropogênicos (LAVOIE et al., 1999; NIIMI, 2000; BAX et
al., 2003; FERREIRA et al., 2004).
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No Brasil são realizados estudos de bioinvasão através do programa Globallast
no Porto de Sepetiba (NETO e JABLONSKY, 2004), no monitoramento de navios
e plataformas de petróleo que utilizam a área da Reserva Extrativista Marinha de
Arraial do Cabo (FERREIRA et al., 2004), além de estudos de populações de
espécies invasoras conhecidas (FERNANDES et al., 2004; SILVA et al., 2004).
Embora tudo indique que tais introduções tenham ocorrido acidentalmente,
transportadas por navios ou plataformas de petróleo, esse fato demonstra que
existem possibilidades de espécies exóticas se estabelecerem em águas
brasileiras (PAULA e CREED, 2004).
Outra forma bastante conhecida de dispersão de espécies exóticas é a partir da
incrustação em estruturas submersas que se deslocam ou são deslocadas pelos
diversos mares e ecossistemas marinhos, como navios e plataformas. No Brasil,
ocorrências de espécies exóticas têm sido registradas, como os decápodes
Charybdis hellerii, Promaia tuberculata, Scylla serrata, Charybdis hellerii; os corais
Stereonephthya curvata e Tubastrea coccine; os bivalves Limnoperna fortunei
(mexilhão dourado), Isognomon bicolor, Corbicula fluminea, C. largillierti (SILVA et
al., 2004); e o cirripédio Megabalanus coccopoma, sendo que T. coccine e M.
coccopoma são comumente encontrados em plataformas e navios (APOLINÁRIO,
2000; CAIRNS, 2000; FENNER, 2001; PAULA e CREED, 2004).
No início de 2004, foi adotada a Convenção Internacional para Controle e
Gerenciamento

de

Água

de

Lastro

e

Sedimentos,

incluindo

diretrizes,

recomendações e técnicas a serem adotadas nesse sentido. O Brasil assinou a
convenção em 25 de janeiro de 2005. Ainda em 2005, a Diretoria de Portos e
Costas publicou a NORMAM -20/DPC que teve como propósito “Estabelecer
requisitos referentes à prevenção da poluição por parte das embarcações em
Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), no que tange ao Gerenciamento da Água
de Lastro.” O sistema proposto tem como base fundamental a troca da água de
lastro, conforme preconiza a Convenção da IMO, e é aplicado a todos os navios
que possam descarregar Água de Lastro nas águas jurisdicionais brasileiras. É
importante ressaltar que a Norma prevê que à medida que novos métodos para
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tratamento da água de lastro e sedimentos forem sendo desenvolvidas, essas
serão adaptadas a fim de atender as novas situações.
Atualmente, o procedimento que vem sendo adotado no Brasil, no que tange ao
gerenciamento de água de lastro, como medida fiscalizadora, é a exigência por
parte da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) do preenchimento de
um Formulário de Informações sobre Água de Lastro, medida sugerida pela IMO
(Organização Marítima Internacional). Em relação às espécies incrustadas em
cascos, o controle se dá a partir de procedimentos básicos de limpeza periódica
do casco e a sua pintura com tintas anti-incrustantes.
Em relação ao risco de introdução de patógenos, a importância da água de lastro
no Brasil como fator de risco foi demonstrada num estudo realizado pela ANVISA
em 2002, confirmando a presença, em água de lastro, de agentes patógenos que
podem causar agravos à saúde pública, dentre eles: coliformes fecais,
Escherichia coli, Enterococos fecais, Clostridium perfrigens, colifagos, Vibrio
cholerae 01 e Vibrio cholerae não-01 (ANVISA, 2002).
Além da água de lastro, outra fonte potencial de contaminação capaz de alterar a
qualidade da água com a possibilidade de introdução de organismos patógenos é
o esgoto sanitário lançado pelas embarcações. Caso ocorra alguma deficiência no
sistema de tratamento dos efluentes sanitários das embarcações, existe a
possibilidade de introdução de eventuais agentes patogênicos, como bactérias e
vírus, que podem oferecer riscos aos seres humanos no caso de contato direto
com a água, sem contudo, representar uma ameaça à biota marinha. No entanto,
em função da condição salina, do pH do meio e da alta dinâmica do sistema,
esses microorganismos apresentam um curto período de sobrevivência em águas
marinhas (CRAPEZ, 2002), além dos locais de lançamento não corresponderem a
áreas utilizadas com objetivos de balneabilidade, o que minimiza o risco de
contato direto com os seres humanos.
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O fato do fluxo das embarcações previstas para as atividades do presente
empreendimento ser relativamente baixo faz com que os potenciais impactos
sejam reduzidos, proporcionalmente.

Todas as atividades de lastreamento das embarcações deverão obedecer às
normas internacionais através do Plano de Gerenciamento da água e do
sedimento dos tanques de lastro, além de serem citadas no livro de registro de
água de lastro (IMO, 2004). Os procedimentos de gerenciamento da água de
lastro deverão estar adequados aos padrões determinados. Todos estes
procedimentos visam diminuir sensivelmente o risco de espécies potencialmente
nocivas à biota local, bem como aquelas que oferecem algum risco à saúde
pública local.
Os procedimentos de troca de água de lastro e de preenchimento do Formulário
da ANVISA devem ser seguidos à risca, e a fiscalização implementada pelos
órgãos competentes (Autoridade Portuária e ANVISA). Dessa forma, serão
atendidos não só os objetivos da Organização Marítima Internacional, como
também minimizados os riscos de impacto aos ambientes onde estarão atuando.
O estaleiro será responsável pelo recolhimento conferência das fichas de controle
de troca de água de lastro (Ballast Water Reporting Perform).
Este impacto foi considerado negativo, indireto, potencial, permanente, de
prazo médio, irreversível, com extensão local e de magnitude média.
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6.2.2.8 Contaminação do ambiente aquático

Nas atividades de dragagem e rotina do estaleiro poderá haver o descarte para o
mar de efluentes sanitários, águas de drenagem e resíduos orgânicos
constituídos principalmente por restos alimentares. Além destas, as atividades de
rotina das embarcações descartam água utilizada para a refrigeração de motores
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e geradores. Estes quatro fatores devem ser considerados como potencialmente
capazes de interferir na qualidade da água, como por exemplo, a possibilidade de
introdução de matéria orgânica e de organismos patógenos através do
lançamento de esgotos sanitários (de embarcações e do próprio estaleiro), e o
carreamento de óleo quando do lançamento de água oriunda do sistema de
tratamento de efluentes, da drenagem de pátios e das embarcações.
A poluição por esgoto sanitário é regulada internacionalmente pelo Anexo IV da
Convenção MARPOL 73/78 que requer que os navios contemplem um sistema de
esgoto eficiente. Os restos de alimentos, tratando-se de matéria orgânica, serão
triturados em partes menores de 25 mm e lançados no mar, conforme os
princípios estabelecidos nas atuais NORMANs, que substituíram a Portaria
Portomarinst 32-02, especificamente a NORMAN 07, Capítulo 2, Seção III, que
trata da poluição no mar. Esse tratamento facilita a absorção desta matéria
orgânica putrefaciente, uma vez que libera para o ambiente um material com
menores dimensões e por isso mais facilmente degradável pelos organismos
aquáticos.
A introdução de matéria orgânica no ambiente favorece o desenvolvimento local
de bactérias e fitoplâncton autotrófico e, conseqüentemente, os primeiros níveis
da cadeia trófica pelágica. O aumento da concentração de nutrientes na coluna
d’água promove uma maior produtividade primária, o que, por sua vez, tem efeito
em toda a cadeia pelágica (NIBAKKEN, 1993; PATIN, 1999). Portanto, o aporte
de matéria orgânica representa um impacto positivo ao possibilitar um incremento
localizado na produtividade de águas oligotróficas, entretanto, apesar do
incremento de biomassa, este impacto é considerado negativo, sob o ponto de
vista ecológico, pois se refere à alteração das condições naturais devido à
intervenção antrópica.
Em relação ao óleo, quando este é derramado no mar, tende a se espalhar sobre
a superfície da água formando uma fina película, conhecida como mancha de
óleo. A partir daí, a mancha, influenciada pelos ventos e correntes, começa a se
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deslocar, e o óleo passa a sofrer uma série de processos naturais de degradação,
como a evaporação, dissolução e advecção (principais nesses casos de
lançamentos pontuais de óleo no mar).
Os hidrocarbonetos oriundos do petróleo, quando em ambiente marinho,
dissolvem-se em parte na coluna d’água, podendo ser degradados por bactérias.
No entanto, os principais componentes tóxicos são fortemente estáveis e
persistentes no meio. Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs),
naftenos, ciclo-hexanos, benzenos entre outros se acumulam nos sistemas vivos
e são conhecidos pelos efeitos crônicos subletais, mutagênicos, teratogênicos e
carcinogênicos (UFBA, 1992). Desta forma, a biota presente no entorno do
estaleiro poderá ser afetada. O impacto para a fauna de praia (fauna psâmica,
sobretudo) restringir-se-á aos pontos de toque de óleo na costa. O impacto sobre
o nécton, no entanto, é reduzido, devido à alta capacidade de percepção e
locomoção desses animais para fora da área afetada.
Os efeitos decorrentes de um derrame acidental de óleo para o ambiente marinho
se manifestarão diretamente na qualidade das águas da região atingida, através
de alterações das propriedades físico-químicas e biológicas, sendo a extensão
destes efeitos diretamente proporcionais aos volumes derramados. Os impactos
potenciais desta contaminação se concentram, principalmente, na comunidade
biológica marinha que habita as águas superficiais, especialmente o plâncton,
cujo poder de locomoção é limitado, estando sujeito à ação das correntes.
Os efeitos nos organismos planctônicos, apesar de pouco estudados, são
negativos, pois, além da morte pela toxicidade do produto, haverá uma
modificação na densidade superficial da água dificultando a capacidade de
sustentabilidade dos organismos no ambiente pelágico. Este impacto, contudo,
não deve ser de grande intensidade, pois esses organismos possuem ciclo de
vida curto e alta taxa reprodutiva (IPIECA, 1991), além de ficar pouco tempo
expostos à pluma de descarte devido ao hidrodinamismo e à capacidade de
diluição na região marinha. O sistema planctônico é caracterizado por grandes
variações espaciais e temporais, fazendo com que seja extremamente difícil a
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determinação dos efeitos da poluição por óleo (HOWARTH, 1988), enquanto que
o óleo no sedimento, mesmo em concentrações relativamente baixas, pode
alterar a estrutura das comunidades bentônicas, seja através de uma poluição
aguda ou crônica. As espécies sensíveis morrem ou abandonam o local, e são
substituídas por espécies oportunistas tolerantes ao óleo. O número total de
espécies diminui e geralmente a biomassa também diminui (HOWARTH, 1988).
De maneira geral, a influência dos derrames de óleo varia para os diferentes
grupos biológicos, conforme demonstrado na Tabela 6-2 (adaptado de SILVA,
2004 apud CRAPEZ, 2001).
Tabela 6-2: Efeito da influência dos derrames de óleo nas diferentes
comunidades biológicas
Comunidade
Bactérias

Efeito
Positivos para os grupos que degradam o óleo, com
expressivo aumento das populações, e negativos para os
grupos que não têm afinidade com ele.

Fitoplâncton
Biomassa e produtividade do
fitoplâncton

Aumento devido à diminuição da herbivoria e depressão da
clorofila-a.

Zooplâncton

Redução da população e contaminação.

Bentos
Anfípodas, isópodas, ostracodas

Mortalidade inicial e população decresce.

Moluscos, especialmente
bivalves

Mortalidade inicial, contaminação e histopatologia.

Poliquetas oportunistas

População aumenta.

Comunidades do macrobentos

Decréscimo de diversidade.

Crustáceos da meiofauna,
caranguejos

Mortalidade inicial e decréscimo da população.

Maioria das outras comunidades

Decréscimo de diversidade.

Algas

Decréscimo de biomassa e substituição de espécies.

Peixes
Ovos e larvas

Diminuição de eclosão e sobrevivência.

Adultos

Mortalidade inicial, contaminação, histopatologia e
afungentamento do local atingido.

Aves

Mortalidade por esgotamento físico (recobrimento),
intoxicação e decréscimo populacional.

Mamíferos e répteis aquáticos

Recobrimento e intoxicação com afugentamento do local
atingido.
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Conforme descrito anteriormente, o fluxo de embarcações que irão operar no
estaleiro será pequeno, já que a maioria ficará atracada para manutenção ou
eventualmente realizarão deslocamentos para teste e/ou deslocamento para o
local de operação. Dessa forma, foram consideradas como áreas vulneráveis
todas as áreas sensíveis da região de Barra do Sahy e Barra do Riacho, onde se
observam praias arenosas, costões rochosos e manguezais. Entre os principais
recursos biológicos existentes na região que podem ser afetados pelo
derramamento de óleo estão: bivalves, gastrópodes, golfinhos, quelônios, peixes,
siris e caranguejos.
A manutenção adequada dos sistemas de tratamento de efluentes instalados é
fundamental para garantir que eles sejam lançados ao mar nas condições
adequadas e dentro dos critérios legais (Resoluções CONAMA 357/05 e 307/08).
Para isso, recomenda-se o monitoramento de todos os efluentes antes do seu
lançamento no corpo receptor.
Em relação às embarcações, deve-se recomendar que não sejam lançados restos
de alimentos dentro da área do estaleiro, devendo ser estes recolhidos e
destinados conforme as diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos.
Este impacto foi considerado negativo, indireto, potencial, permanente, de
prazo imediato, reversível, com extensão local e de magnitude média.
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6.2.2.9 Aterro da comunidade marinha na região proposta para área do bota-fora

Na Área de Descarte os sedimentos subsuperficiais são predominantemente
areno-lamosos, desse modo, com a deposição dos sedimentos provenientes da
dragagem na área portuária um aumento de turbidez na coluna d’água temporário
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é esperado em decorrência da carga de material em suspensão, tendo como
conseqüência uma redução das taxas de produtividade biológica do sistema.
Nesse sentido, as comunidades planctônicas serão afetadas temporariamente
durante o período em que a coluna d´água permanecer com alta turbidez,
enquanto as comunidades bênticas de substrato inconsolidado da região serão
soterradas, levando um período maior de recuperação. A descrição detalhada dos
impactos relativos á operações de dragagem e disposição de sedimento se
encontram no capítulo de descrição de impactos do presente Estudo de Impacto
Ambiental.
Em relação ao incremento da turbidez da água no ponto de disposição do material
dragado, recomenda-se que seja adotado um programa de monitoramento da
pluma de turbidez que permita avaliar in situ o comportamento do material
particulado. Concomitantemente, recomenda-se a execução de programa de
monitoramento da qualidade d’água, de forma a identificar possíveis alterações
nesse parâmetro e o alcance tanto espacial como temporal deste impacto.
Este impacto foi considerado negativo, direto, real, temporário, de prazo
imediato, reversível, com extensão local e de magnitude média para a
comunidade bentônica e pequena para a comunidade pelágica, embora seja
caracterizado para fins de visualização na matriz como média.
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MEIO ANTRÓPICO

Expectativa da população local
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A decisão de Instalação de qualquer empreendimento pode gerar expectativas na
população de suas áreas de influência, as quais, em geral, dependem do tipo de
atividades a serem desenvolvidas, do porte do empreendimento e dos benefícios
esperados.
A fase de instalação do empreendimento analisado gera diferentes expectativas
na população, especialmente nos residentes na área de influência direta do
empreendimento, principalmente devido à existência de obras portuárias. Esta
expectativa pode ser caracterizada como positiva, quando se vislumbra a
possibilidade

de

criação

de

novos

postos

de

trabalho

gerados

pelo

empreendimento, e negativa, quando se considera a insegurança gerada em
função dos impactos relacionados à potencial atração de população de outros
locais para a região.
A comunicação da decisão sobre a localização do empreendimento e informação
sobre a natureza e o porte do estaleiro criam expectativas significativas. Por um
lado, relativos aos possíveis benefícios que tal empreendimento pode
proporcionar, por outro, no que diz respeito aos problemas relacionados à
poluição e alteração no mar.
No caso das comunidades localizadas na área de influência direta do
empreendimento, em entrevistas realizadas em campo, e quando mencionada a
possibilidade de um projeto de estaleiro, houve preocupações manifestadas sobre
as conseqüências do aumento de trânsito, o fluxo de trabalhadores nas ruas dos
bairros e o aumento da insegurança. Uma divulgação maior e mais detalhada do
empreendimento, porém, resultaria num maior conhecimento público e poderia
concorrer para amenizar a desconfiança da população.
Autoridades municipais contatadas expressaram expectativas de dinamização da
economia municipal e de aumento da arrecadação de tributos, mas, também,
expressaram preocupação com pressões sobre os serviços e infraestruturas
locais.
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A expectativa gerada na área de influência, em função da divulgação da
instalação do empreendimento, é de um impacto reversível e direto, por ser
decorrente do próprio empreendimento. É direto já que é decorrente do
empreendimento. Apresenta-se de caráter temporário e prazo imediato durante
a fase de planejamento. Posteriormente, nas outras fases do projeto, as
expectativas serão diminuídas com a aplicação de um programa de comunicação
social. É negativo com relação aos receios e as preocupações da população, e
positivo no tocante às expectativas de emprego, arrecadação de tributos e outros
benefícios diretos e indiretos do empreendimento. Este impacto é de média
magnitude. É ainda de abrangência regional e local durante a divulgação do
empreendimento.
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Conflito com atividades minerais

Para a Área de Influência Direta do empreendimento, correspondente as áreas
continentais e marinhas nas quais ocorrerá a implantação das instalações do
Estaleiro Jurong Aracruz, encontram-se registrados 4 processos de requerimento
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de pesquisa mineral ou requerimento de lavra no Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM).
Estes 4 requerimentos, sendo 2 em área continental e 2 em área marinha,
sobrepõem-se à totalidade das áreas nas quais haverá efetivamente intervenção
para construção das instalações e estruturas do Estaleiro Jurong Aracruz.
Os bens minerais requeridos para a área continental correspondem a areia e
turfa, para os quais a pesquisa mineral ainda se encontra em sua fase inicial, não
havendo sido protocolizado no DNPM o relatório de pesquisa mineral conclusivo
para estas duas áreas terrestres. Observa-se que para o requerimento mineral de
areia, uma parte do mesmo também se sobrepõe à porção marinha do
empreendimento.
Para o ambiente marinho, os 2 bens minerais requeridos correspondem a calcário
coralíneo, sendo que para um destes processos a fase em que o mesmo se
encontra já é de requerimento de lavra, com a documentação já requerida pelo
DNPM. Para o outro requerimento mineral no ambiente marinho a fase ainda é de
pesquisa, sem que o seu relatório de pesquisa esteja finalizado e protocolizado no
DNPM.
Deve-se registrar que durante as campanhas de campo não foram verificadas
atividades de pesquisa ou lavra sendo desenvolvidas no local, da mesma forma
que não foram constatadas evidências de pesquisa e muito menos de qualquer
tipo de exploração na área, mesmo que de forma experimental. Tal situação pode
ser decorrente do fato das áreas requeridas serem muito grandes e que os pontos
alvos da atividade mineral se localizem fora das áreas previstas para a instalação
do Estaleiro em questão.
Embora as inspeções de campo não tenham indicado nenhuma atividade mineral
na área do empreendimento, seja pesquisa ou lavra, a sobreposição destas áreas
com a área prevista para implantação do Estaleiro em questão representa um
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potencial de conflito com a atividade mineral que poderia vir a se desenvolver nas
áreas requeridas, sobretudo aquelas localizadas em ambiente marinho, onde a
pesquisa se encontra em etapa mais adiantada.
Desta forma, em se viabilizando o empreendimento do Estaleiro, não mais será
possível compatibilizar qualquer atividade de pesquisa e extração mineral na área
em estudo com as instalações do Estaleiro.
Este impacto foi classificado como negativo, indireto e de abrangência local,
porém permanente e irreversível. Foi ainda classificado como de pequena
magnitude em função da pequena área de sobreposição de interesse face ao
tamanho das áreas requeridas. Foi ainda considerado como um impacto
imediato, tratando-se de um impacto potencial.
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Alteração da dinâmica da população

Na fase de planejamento do empreendimento, os contatos com a população local
e com representantes do governo local de Aracruz já produziram alguns impactos
negativos e positivos na dinâmica cotidiana da população, particularmente em
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relação à mão-de-obra a ser utilizada na fase da instalação. Mesmo com a
utilização de parte do efetivo de pessoal desmobilizada da empresa Carioca
Engenharia há expectativas de maiores possibilidades de emprego.
A instalação e operação do canteiro de obras e o transporte de material e de
operários afetará o tráfego e a dinâmica cotidiana. A localização de um grande
número de trabalhadores em alojamentos, mesmo temporários, pode causar
graves transtornos nessa região.
Já existe uma preocupação na população com o influxo de um maior número de
operários morando em localidades diversas da área de influência e principalmente
nas comunidades mais próximas ao empreendimento. O aumento de uma
população masculina, com necessidades para lazer, algum nível de conforto e
segurança cria demandas consideráveis que possam impactar a dinâmica do
cotidiano local.
Na fase de operação, esperam-se algumas alterações permanentes da dinâmica
cotidiana, mesmo estando o empreendimento localizado numa área com pouco
trânsito de moradores. A pequena alteração da paisagem poderá ocorrer em
função de modificações provocadas pelas atividades do empreendimento, quais
sejam: alterações/melhorias na estrada de acesso ou nas construções das
estruturas do estaleiro.
Nesta fase de operação, este é um impacto direto, real, positivo e negativo, de
duração permanente e irreversível, com magnitude pequena e de longo prazo.
Apresenta abrangência local e regional.
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Alteração no uso e ocupação do solo

Para a fase de planejamento, este é um impacto direto, potencial, positivo e
negativo, de duração temporária e irreversível, com magnitude média e
imediata. Apresenta abrangência regional e estratégica.
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Nas demais fases, a alteração no uso da terra pode ser classificada como um
impacto direto, positivo e negativo considerando que o empreendimento
ocupará parte de uma área já alterada por projetos anteriores e expande numa
área ao sul das obras atuais. Este impacto é local, permanente e irreversível.
Apresenta-se como sendo de magnitude média e de longo prazo.
Um impacto negativo na alteração do uso do solo poderá ocorrer, durante a
contratação ou desmobilização da mão de obra, caso haja ocupação irregular de
áreas contiguas às comunidades locais por trabalhadores em busca de emprego
ou atraídos pelo empreendimento. Esta possibilidade poderá ser evitada se
adotadas medidas que evitem a ocupação irregular de moradias temporárias ou
permanentes. Em caso de ocorrência seria um impacto potencial, direto,
reversível, permanente, de magnitude média e abrangência regional.
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Alteração nos níveis de emprego

Na fase da implantação, um dos impactos possíveis é o aumento da oferta de
postos de trabalho. Ele é do tipo direto e indireto, reversível, tem efeito
positivo, de magnitude média, de duração temporária enquanto houver a
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instalação do empreendimento. É ainda, local e regional e de médio prazo. Seu
efeito é potencializado, devido à estratégia a ser adotada de aproveitar e treinar
parte da mão de obra a ser desmobilizada da empresa Carioca Engenharia,
contratada da Petrobras na obra do TABR. Todavia, com o término das obras,
este efetivo será desmobilizado levando ao aumento do desemprego na região.
Este impacto é negativo, real, de média magnitude, direto e indireto,
temporário, reversível, de longo prazo, com abrangência local e regional.
Na fase de operação está prevista a contratação de efetivo máximo de 3.500
trabalhadores, técnicos e administradores. Com base nas informações fornecidas
pelo SINE de Aracruz, há uma oferta de mão-de-obra da ordem de 3.265
trabalhadores, com potencial direto para atender às necessidades laborais do
empreendimento, bem como, para serem capacitados às funções requeridas,
quando do déficit destas. Sob este cenário, nota-se que a demanda por mão-deobra externa a AID tende a ser restrita. A expectativa da JDB é de aproveitamento
de pelo menos 85% do efetivo originários da AID do empreendimento.
O aumento da oferta de postos de trabalho, se conduzido dentro de uma política
de mobilização e desmobilização de mão de obra local e regional, pode ser
considerado como positivo, particularmente se organizado através dos programas
de intermediação e qualificação profissional do SINE-ES / SETADES. A
realização de ações de qualificação pode aumentar a possibilidade de
contratação local. Essa seleção e o emprego de mão-de-obra local / regional
ajudam a evitar as conseqüências negativas, como aumento da demanda por
serviços básicos e pressão sobre os equipamentos sociais. Entretanto, há
necessidade de que sejam acompanhados por um Programa de Comunicação
Social que esclareça a atual demanda por mão-de-obra em todas as fases do
empreendimento. Este programa também precisa alcançar, satisfatoriamente, a
população em geral e as comunidades da área de influência direta.
Além dos empregos diretos, deverão ser criados postos de trabalho indiretos, em
decorrência do aumento da procura por serviços de alimentação, hospedagem e
outros serviços gerais. Este impacto é positivo, de grande magnitude, direto e
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indireto, real, de duração temporária, reversível e de longo prazo, local e
regional.
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Aumento do fluxo migratório

O fluxo de trabalhadores não-qualificados e desempregados e de suas famílias é
uma preocupação governamental e social, considerando-se a história migratória
da Grande Vitoria e outras áreas metropolitanas brasileiras.
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A contratação de um grande número de trabalhadores pelo empreendimento pode
criar um impacto negativo forte se não mitigado através de programas de
Comunicação Social, Priorização de Mão-de-Obra Local e Qualificação de Mãode-Obra Local. Desta forma, o impacto em questão é positivo e negativo,
potencial, de magnitude média, abrangência local, regional e estratégica,
reversível, imediato e de curto prazo, além de temporário. No entanto, durante
a etapa de Desmobilização de Mão de Obra o impacto é negativo e com as
mesmas características dos impactos apresentados anteriormente.
O cenário atual, no que tange aos aspectos laborais do município de Aracruz,
tende a evitar a situação destacada anteriormente, especialmente, pela efetiva
disponibilidade de mão-de-obra com potencial para ser absorvida e/ou formada
pela JDB, com vistas ao aproveitamento no Estaleiro de Integração, e
posteriormente no Estaleiro Principal.
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Geração de renda

A geração de renda advirá do pagamento de salários ao pessoal contratado, do
pagamento de serviços de terceiros contratados, das compras efetuadas em
função das obras, da geração de impostos e taxas decorrentes dos negócios
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efetuados direta e indiretamente pelo empreendimento e de toda a circulação
monetária delas resultante.
De acordo com a JDB, os investimentos necessários à plena instalação do
empreendimento são da ordem de R$ 6000.000.000,00 (seiscentos milhões de
reais). Na fase de operação, a previsão é de que a folha de pagamento do
pessoal

empregado

no

Estaleiro

Jurong

Aracruz

seja

da

ordem

de

R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) por ano.
A geração de renda é um impacto direto e indireto, temporário e positivo. Terá
maior abrangência na localidade onde será instalado o empreendimento, visto
que incrementará diretamente os negócios a serem realizados na região (local e
regional). Neste sentido deverá ser considerado de grande magnitude, dado o
porte do investimento e sua importância para a região. O impacto será, ainda,
real, imediato, e reversível, em conformidade com todas as ações realizadas no
período. O impacto será positivo e de grande magnitude na contratação de obras
e aquisição de materiais e equipamentos.
Entretanto, caso alguns colaboradores não sejam absorvidos pelo EJA para a
fase de operação, o impacto proposto será negativo, potencial, de magnitude
média, temporário, de abrangência regional, reversível e de ação imediata
após finalização da etapa de instalação do empreendimento.
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Aumento na arrecadação tributária

A realização de negócios, de forma direta ou indireta, decorrentes das atividades
do empreendimento, como a compra de produtos e de matérias-primas, da
contratação de serviços e de pessoal, implicará na geração de impostos e taxas
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que contribuirão para incrementar o volume de recursos arrecadados, tanto em
nível municipal, quanto estadual.
O Empreendimento estará gerando tributos direta e indiretamente, para a União, o
Estado e o município de Aracruz, tanto nas fases de instalação e de operação. A
geração de ICMS (imposto estadual) dar-se-á com a aquisição de produtos e
equipamentos. A geração de ISS (imposto municipal) será proveniente da
prestação de serviços. Os tributos federais, que incidem sobre o faturamento das
empresas, tanto na prestadora de serviço, como no comércio de produtos e
equipamentos, são o imposto de renda, a COFINS e o PIS.
O aumento da arrecadação municipal apresenta-se como parte dos impactos
potencializadores da dinamização da economia. O impacto é direto e indireto,
positivo, de grande magnitude, imediato, real e permanente (pelo menos para
o município considerado beneficiário dessa arrecadação). Considerando a receita
do município de Aracruz e o crescimento anual dessa receita, qualquer aumento
da sua arrecadação será de impacto positivo, porém, de grande magnitude, no
caso deste empreendimento.

A área de abrangência destes impactos é local e regional, pois envolve toda a
microrregião do município considerando o atual crescimento do setor de
comércio/serviços, bem como, o aumento de algumas atividades do setor
terciário. Mesmo sendo provável que as muitas demandas para bens e serviços
sejam resolvidas na região da Grande Vitória, são muitos os possíveis impactos
positivos para a área do empreendimento. Alguns impactos são também
irreversíveis, já que são impactos diretamente relacionados à operação do
empreendimento, e, portanto, estão relacionados às suas demandas e
funcionamento, sendo de grande magnitude, visto que os bens, serviços e
insumos, e conseqüentemente a arrecadação de impostos, serão significativos, e
de longo prazo.
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Para a ação de Desmobilização de Mão de Obra, o impacto proposto será
negativo, potencial, de magnitude média, temporário, de abrangência regional,
reversível e de ação imediata após finalização da etapa de instalação do
empreendimento.
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Estímulo à economia

Em decorrência do aumento da renda circulante no município, proveniente dos
gastos efetuados pelas empresas na região com a compra de bens e serviços,
aumento da arrecadação tributária e aquecimento da economia da região, será
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possível observar no município de Aracruz um considerável estímulo às
atividades econômicas, devido ao maior fluxo monetário na região. Além disso, o
empreendimento contribuirá para a redução do desemprego, principalmente na
área de influência direta, podendo, inclusive, vir a atrair novos empreendimentos
decorrentes. Há que se destacar, ainda, que, um empreendimento de porte
considerável tende a criar, no local onde se instala e suas adjacências, vantagens
atrativas para outros empreendimentos posteriores.
É importante ressaltar que as demandas geradas pelo empreendimento
estimularão a economia local, uma vez que haverá um acréscimo significativo por
determinados produtos e serviços, tais como, hotéis, restaurantes, materiais de
construção,

supermercados,

e

outros,

podendo,

inclusive,

estimular

a

modernização de alguns setores produtivos e de serviços ou a instalação de
outros.
O impacto é classificado como positivo, real, de média e alta magnitude, direto
e indireto, de abrangência regional, permanente e imediato.
Para a ação de Desmobilização de Mão de Obra, o impacto proposto será
negativo, potencial, de magnitude média, permanente, de abrangência
regional, reversível e de ação imediata após finalização da etapa de instalação
do empreendimento.
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6.3.10 Pressão sobre a infraestrutura de serviços públicos

Em face do aproveitamento de parte do efetivo de pessoal a ser desmobilizada da
empresa Carioca Engenharia, bem como o reaproveitamento de trabalhadores
ocupados no Estaleiro de Integração, haverá menos pressão sobre a
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infraestrutura de serviços públicos decorrente da instalação do empreendimento,
ainda que se constate a existência de serviços públicos deficientes nas zonas
afetadas pelo empreendimento.
De modo geral, a pressão sobre a infraestrutura far-se-á presente, especialmente,
no aumento do tráfego de veículos. Este impacto é de natureza negativa, de
média intensidade, real, direto e indireto, temporário, reversível, imediato,
local e regional.
Na fase de operação o aumento de demandas por serviços básicos de educação,
transporte e segurança deve ser considerado como sendo um impacto negativo,
imediato e permanente para os municípios. A maioria desses serviços já é
deficiente, especificamente nas zonas afetadas pelo empreendimento. Espera-se
uma demanda para maior policiamento e segurança nessa área em conseqüência
da alteração da dinâmica cotidiana da população que hoje é caracterizada
enquanto comunidades de pouco movimento e densidade populacional.
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6.3.11 Aumento do tráfego de veículos

Durante a implantação do empreendimento serão utilizadas a rodovia federal BR101 e as rodovias existentes na região, principalmente as estaduais ES-248, ES010 e ES-257, que transportarão materiais e equipamentos para a construção até
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as frentes de obra.
Haverá aumento do trânsito de veículos pesados e de pequeno porte, que serão
utilizados para suprir as demandas das obras, e dos automóveis do pessoal
administrativo e técnico. Considerando que essas estradas na sua grande maioria
são de pavimentações precárias e utilizadas pela população residente como
acesso às fazendas, residências, bairros rurais e urbanos, as condições de
tráfego poderão agravar-se. Esse tráfego somará ao intenso fluxo atual devido às
empresas existentes e às obras de expansão da zona portuária.
Na fase de operação, haverá necessidade de transporte de um número maior de
trabalhadores e funcionários do estaleiro. Devido à natureza do empreendimento,
haverá também uma necessidade constante para aquisição de material e matériaprima nas diversas operações. As áreas de maior concentração humana sofrerão
com maior intensidade este impacto.
O Impacto causado pelo aumento do tráfego de veículos será negativo, direto,
real, de magnitude média, temporário, de abrangência regional, reversível e de
ação imediata.
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6.3.12 Interferência nas atividades pesqueiras

As alterações nas atividades e recursos pesqueiros aqui apresentados foram
previstas a partir de entrevistas com pescadores da região. Segundo os mesmos
a experiência negativa de demais empreendimentos na região sobre suas
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atividades permite com que tenham uma previsão de um futuro negativo da
mesma uma vez que o empreendimento irá somar no sentido de agravar ainda
mais a falta de peixes na região.
Dentre os principais impactos apontados pelos pescadores foi apresentada a
possibilidade dos peixes se afastaram da costa em função da circulação de
embarcações

e

movimentações

diversas

na

região

de

instalação

do

empreendimento. Alguns pescadores se mostraram contra a localização de
instalação do empreendimento, alegando ser atualmente a área o principal
pesqueiro de camarão na região. Outra questão apresentada diz respeito a
prejuízos com a perda de equipamentos, como redes e anzóis, que, segundo os
mesmos, são arrastados por embarcações na região e, com a instalação da JDB,
tais problemas tendem a agravar.
Tomando como referência tais considerações, os impactos relativos às atividades
e recursos pesqueiros na região ocorrerão especialmente nas fases de
implantação

e

operação

do

empreendimento

e

estarão

relacionados

principalmente a atividades associadas a movimentações na área costeira, como
construção do cais, dragagem do canal de acesso e bacia de evolução, reparo e
manutenção no casco de navios docados, montagem de plataformas e dragagem
de manutenção.
Em se tratando da construção do cais, implantação do quebramar, dragagem do
canal de acesso e bacia de evolução, tais impactos foram considerados como
diretos, reais, permanentes, imediatos, irreversíveis e locais. Para o caso de
reparo e manutenção de navios docados os impactos foram categorizados como
diretos, cíclicos, e potenciais, de longo prazo, irreversível e local. Já para a
montagem de plataformas estes impactos são diretos, cíclicos e imediatos,
irreversível e local. A dragagem de manutenção irá causar impactos diretos,
permanente e imediato, irreversível e local.
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PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E
POTENCIALIZADORAS

As medidas propostas são apresentadas para cada impacto ambiental identificado
e caracterizado no Capítulo 6.

7.1

MEIO FÍSICO

7.1.1

Alteração da qualidade do ar

Para atenuação da magnitude deste impacto é proposta a sua mitigação através
das seguintes ações, ficando de responsabilidade do empreendedor executá-las:


umectação constante do solo nas áreas de intervenção, com freqüência
pré-determinada, para abatimento na origem das emissões de material
para a atmosfera;



utilização de escória (do tipo Revsol, por exemplo) ou brita nas vias não
pavimentadas e acessos a serem implantados, com o intuito de reduzir as
emissões de particulados, na passagem dos veículos.



utilização de cobertura nos caminhões através do recobrimento das
carrocerias com lonas, quando do transporte de materiais granulados;



controle de velocidade dos veículos em toda a área do empreendimento;



utilização de locais com menor interferência em relação à ação dos ventos
onde serão estocados os materiais granulados, evitando assim o arraste
eólico;
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adoção de sistemas de aspersões fixos ou manuais, como procedimento
de controle;



realização de manutenções preventivas nos veículos contratados de
transporte de materiais, maquinários e operários, de forma a manter os
motores regulados e intervir sempre que for constatada a emissão de
fumaça fora do normal, através do Programa Interno de Autofiscalização da
Correta Manutenção de Veículos movidos a óleo Diesel quanto a Emissão
de Fumaça Preta (Portaria IBAMA Nº 85/96 e Resoluções CONAMA 07/93,
16/95 e 251/99).

Estas medidas, indicadas para evitar o impacto potencial identificado, são de
caráter preventivo, de responsabilidade direta do empreendedor. Elas são
plenamente viáveis e exeqüíveis tecnicamente e os seus custos deverão ser
contemplados nas despesas da obra. Sua aplicação deverá ser constante durante
todo o período das obras, portanto, com duração de médio prazo.

7.1.2

Aumento da intensidade luminosa artificial

O uso irracional dos sistemas de iluminação que causa a poluição luminosa é
facilmente identificado. Sistemas de iluminação mal projetados, direcionando a luz
acima da linha do horizonte, podem ser evitados com um planejamento e a
utilização adequada de lâmpadas, luminárias e acessórios (Erro! Fonte de
referência não encontrada.).
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Figura 7-1: Planejamento de tipos de iluminação, visando a eficiência
energética.
Fonte: CSA (2007).

Na Figura 7-1 são mostrados 4 exemplos de iluminação, sendo 2 totalmente
ineficientes, que causam dispersão de luz acima da linha do horizonte e 2
eficientes. Nota-se que nos 2 primeiros exemplos o brilho amarelado, que é
resultado da luz direcionada para cima, tirando a visão que a população tem das
estrelas. À medida que os sistemas se tornam mais eficientes, pode-se notar que
o brilho amarelado do céu desaparece, podendo se visualizar um maior número
de estrelas.

Como se pode observar, a ilustração “Muito ruim” ocorre em sistemas como as
luminárias esféricas (globos) utilizadas em praças públicas. Claramente, é o que
oferece pior visão do céu, resultado causado pela poluição luminosa. Na
ilustração “Ruim” existe um anteparo que impede a luz de ser direcionada
diretamente ao céu, mas não respeita a linha imaginária do horizonte, o que
impediria a luz de iluminar o céu, conforme ilustrado em “Bom”, tendo como
resultado uma melhor visão noturna do céu e um melhor aproveitamento da
quantidade de lumens emitidos pelo sistema de iluminação.

A ilustração “Ótimo” é o sistema mais bem planejado, pois ilumina apenas onde é
necessário e com a adequada potência para a aplicação, não causando a
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poluição luminosa, oferecendo uma visão perfeita do céu e fazendo uso eficiente
do sistema de iluminação.

Considerando o planejamento “Ótimo” para o sistema de iluminação do
empreendimento, a seguir são descritas as principais medidas mitigadoras que
serão consideradas no Projeto de Iluminação:

Medidas Mitigadoras Preventivas:


Os níveis médios de iluminação deverão obedecer aos requisitos da ABNT.



Deverão ser utilizadas lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão.



O conceito de menor consumo de energia está presente ao ficar
estabelecido que as luminárias devam ser de alto rendimento, e que todos
os reatores devam ser do tipo partida rápida e alto fator de potência
(mínimo 0,9).



A iluminação das áreas externas do Estaleiro destinadas à armazenagem e
montagem de blocos / módulos, da área do Dique Seco, e das áreas dos
Cais terá sua faixa luminosa direcionada verticalmente para baixo, de
modo a evitar a dispersão luminosa lateral e para cima.



Em caso de iluminação oblíqua, a orientação do facho luminoso será no
sentido praia para o interior e não de terra para o mar.



A altura do posteamento, seja para iluminação das vias de circulação, seja
para a iluminação das áreas externas de armazenagem e montagem de
blocos / módulos, seguirá o conceito de altura mínima necessária.



As luminárias instaladas em postes, utilizadas na iluminação das áreas
externas de armazenagem e montagem de blocos / módulos e nas vias de
circulação interna do Estaleiro, serão do tipo no qual não haverá dispersão
do fluxo luminoso 90° acima do nadir – luminária full cutoff (Figura 7-1 e
Figura 7-2). Para melhor controle do fluxo luminoso, poderá ser utilizado
anteparo nas laterais das luminárias e refletores.



Os circuitos de iluminação serão alimentados através de painéis de
iluminação em 380 /220 V ca.
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Figura 7-1: Exemplos de luminárias do tipo full cutoff.

Figura 7-2: Exemplos de luminárias do tipo full cutoff.

Ressalte-se que a iluminação interna dos Galpões, Cabines de Pintura,
Subestações Secundárias, Casas de Compressores, Sanitários, ETE, Depósitos,
Casa de Controle da Subestação Principal e Edificações Administrativas serão
edificações fechadas, e por tanto, considera-se que as respectivas iluminações
artificiais internas ficarão ao máximo contidas nas próprias edificações. Nestes
ambientes serão utilizadas lâmpadas fluorescentes compactas.
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Alteração dos níveis de ruído e de vibração

A Resolução CONAMA n. 01 de 1990 estabeleceu os padrões de emissão de
ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda política. Esta Resolução trata, portanto,
dos problemas de níveis excessivos de ruído no controle da poluição sonora do
meio ambiente, estabelecendo padrões máximos que devem ser atendidos. A
partir desta Resolução todas as atividades geradoras de ruído devem seguir as
diretrizes determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) –
Tabela 7-1.

No sentido de atender os padrões preconizados pela Resolução CONAMA n. 01
de 1990, as medidas mitigadoras foram definidas neste documento, conforme
descrito a seguir:
I. Distanciamento da fonte de ruído da região limítrofe (definição de lay out do
empreendimento).
II. Enclausuramento - isolamento da fonte de ruído.
III. Estabelecimento de barreiras acústicas naturais.
IV. Estabelecimento de barreiras acústicas artificiais.
V. Estabelecimento de procedimentos e rotinas operacionais.
VI. Estabelecimento do uso de equipamentos e proteção individual.

Tabela 7-1: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dBA – NBR 10.151.

Tipos de áreas
Área de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial e administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

Diurno
40
50

Noturno
35
45

55
60
65
70

50
55
55
60

Além das medidas de controle de ruído visando se obter o conforto acústico
ambiental, existem as medidas de controle ocupacional, que têm como objetivo
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atender as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho, mas
seguem em consonância com a mitigação do impacto ambiental.

FASE DE INSTALAÇÃO


Aquisição de Materiais e Equipamentos - Movimentação Externa e Interna
de Carga e de Passageiros

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos com pouco
tempo de uso e/ou em bom estado de conservação.
o Priorização da contratação de empresas locais para a aquisição de
materiais e insumos, diminuindo o percurso total percorrido pelos veículos.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas
atividades.
o Elaboração e implementação de plano de movimentação, onde serão
definidas e respeitadas as rotas e horários, visando diminuir o incômodo
junto às áreas habitadas.
o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.


Instalação e Operação do Canteiro de Obras

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Definição de lay out do canteiro de obras, posicionando as áreas
consideradas mais ruidosas em locais distantes da região limítrofe do
empreendimento.
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Medidas Mitigadoras Corretivas

o Utilização de barreiras físicas provisórias para a execução de atividades
consideradas ruidosas. Estas barreiras poderão ser instaladas utilizando
tapumes de madeira ou outros materiais de baixo custo.


Aterro e Terraplanagem - Limpeza do Terreno, Pavimentação e Drenagem

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos com pouco
tempo de uso e em bom estado de conservação.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas
atividades.
o Otimização do uso dos equipamentos, máquinas e veículos, visando a
diminuição do tempo de operação dos mesmos.
o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.


Construção de Obras Civis Terrestres (retroárea), Construção do Dique
Seco e Construção do Cais

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos com pouco
tempo de uso e em bom estado de conservação.
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Medidas Mitigadoras Corretivas

o Utilização de barreiras físicas provisórias para a execução de atividades
consideradas ruidosas. Estas barreiras poderão ser instaladas utilizando
tapumes de madeira ou outros materiais de baixo custo.


Dragagem do Canal de Acesso e Bacia de Evolução

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.
o Delimitação das áreas onde as embarcações poderão operar, diminuindo a
abrangência do impacto devido às operações.


Implantação de Quebramar

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.
o Definição de áreas de descarregamento distante dos limites da empresa.


Construção e Montagem de Supra-estruturas e Equipamentos

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.
o Utilização de barreiras físicas provisórias para a execução de atividades
consideradas ruidosas. Estas barreiras poderão ser instaladas utilizando
tapumes de madeira ou outros materiais de baixo custo.
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Utilização de Outros Equipamentos

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização do uso de equipamentos e máquinas com pouco tempo de uso
e em bom estado de conservação.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas
atividades.
o Otimização do uso dos equipamentos, máquinas e veículos, visando a
diminuição do tempo de operação dos mesmos.


Desmobilização de mão de obra – Desmobilização do Canteiro de Obras e
Frentes de Serviços

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos com pouco
tempo de uso e em bom estado de conservação.
o Priorização da contratação de empresas locais para a execução dos
serviços, diminuindo o percurso total percorrido pelos veículos.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas
atividades.
o Elaboração e implementação de plano de movimentação, onde serão
definidas e respeitadas as rotas e horários, visando diminuir o incômodo
junto às áreas habitadas.
o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.
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FASE DE OPERAÇÃO


Aquisição de Insumos, Equipamentos e Matéria-Prima - Movimentação
Externa e Interna de Carga e de Passageiros

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos com pouco
tempo de uso e em bom estado de conservação.
o Priorização de empresas locais para a aquisição de materiais e insumos,
diminuindo o percurso total percorrido pelos veículos.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas
atividades.
o Elaboração e implementação de plano de movimentação, onde serão
definidos e respeitados as rotas e horários, visando diminuir o incômodo
junto às áreas habitadas.
o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.


Construção de Módulos, Reparo e Manutenção no Casco de Navios
Docados, Montagem de Plataformas e Funcionamento do Dique Seco

Utilização de Equipamentos Elétricos Rotativos

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização de uso de equipamentos com pouco tempo de uso e em bom
estado de conservação.
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Medidas Mitigadoras Corretivas

o Utilização de biomos nas bancadas de serviço, visando diminuir a
propagação do ruído emitido pelas atividades.

Corte e Solda – Caldeiraria e Usinagem

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização de uso de equipamentos com pouco tempo de uso e em bom
estado de conservação.

Medidas Mitigadoras Corretivas

o Utilização de biomos nas bancadas de serviço, visando diminuir a
propagação do ruído emitido pelas atividades.

Hidrojateamento, Jateamento e Pintura

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.
o Priorização de uso de equipamentos com pouco tempo de uso e em bom
estado de conservação.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos e máquinas envolvidos nas atividades.

Medidas Mitigadoras Corretivas

o Realização das atividades de jateamento e pintura com uso de pistola em
áreas fechadas, o que diminuirá a propagação dos ruídos gerados.
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Linhas de Utilidades

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Priorização de uso de equipamentos com pouco tempo de uso e em bom
estado de conservação.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos e máquinas envolvidos nas atividades.

Medidas Mitigadoras Corretivas

o Enclausuramento de motores e equipamentos ruidosos.

Utilização de Outros Equipamentos

Medidas Mitigadoras Preventivas
o Priorização de uso de equipamentos com pouco tempo de uso e em bom
estado de conservação.
o Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos e máquinas envolvidos nas atividades.

Medidas Mitigadoras Corretivas

o Enclausuramento de motores e equipamentos ruidosos.

Sinais Sonoros

Medidas Mitigadoras Preventivas

o Regulagem periódica do nível sonoro das sirenes e alarmes, limitando
volumes máximos e evitando a elevação do nível de ruído na região
limítrofe do empreendimento.
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Operação de Embarcações

Medidas Mitigadoras Preventivas
o Delimitação das áreas da bacia de evolução e do canal de acesso das
embarcações, objetivando diminuir ao máximo as possíveis áreas de
operação destas embarcações.
o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.

Dragagem de Manutenção

o Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no
período noturno.
o Delimitação das áreas onde as embarcações poderão operar, diminuindo a
abrangência do impacto devido às operações.


GERAL

Além das medidas mitigadoras apresentadas anteriormente para cada etapa que
compõe as fases de instalação e operação do empreendimento, estão descritas, a
seguir, algumas formas de mitigação do aumento do nível de ruído considerando
os aspectos gerais do empreendimento.

Lay Out

A distância horizontal de áreas sensíveis a ruído é um dos meios mais eficazes de
controle acústico. Esta foi uma das principais premissas para definição do lay out
do empreendimento, otimizando o distanciamento das fontes mais ruidosas dos
limites da área do estaleiro, principalmente do seu limite sul, limite com a
comunidade de Barra do Sahy. Dentro das possibilidades de arranjo do lay out do
estaleiro, procurou-se utilizar as próprias edificações como barreiras acústicas
artificiais. Definiu-se que existirá um distanciamento mínimo de 70 metros entre o
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limite sul do empreendimento e as áreas do estaleiro que poderão possuir fontes
de ruído. Observa-se que o dique seco, local de grande concentração de
atividades ruidosas, será construído a 1.000 metros de distância do limite sul do
empreendimento. Com relação ao canteiro de obras, esta distância será de 900
metros.

Barreiras Acústicas

Barreiras acústicas são anteparos naturais ou artificiais, dispostos ao longo do
limite de áreas, objetivando impedir a propagação do ruído. Na definição do lay
out do empreendimento procurou-se locar as próprias edificações como barreiras
físicas das áreas e atividades ruidosas. Como medida mitigadora, visando a
atenuação dos níveis de ruído, sugere-se a elaboração e implementação de um
projeto paisagístico específico visando a criação de barreiras naturais na região
limítrofe da empresa, utilizando espécies vegetais, preferencialmente nativas.
Esta medida mitigadora será implementada caso os níveis de ruído limítrofe
ultrapassem os padrões legais. Para que seja verificada a real necessidade da
implementação desta medida mitigadora nas áreas do estaleiro, o empreendedor
realizará, no mínimo, quatro campanhas de medições de níveis de ruído limítrofe
durante o primeiro ano de operação, conforme descrito no Plano de
Monitoramento dos Níveis de Ruído Limítrofe. A partir destes resultados, caso
haja violação dos padrões preconizados pela Resolução CONAMA 01 de 1990, a
empresa apresentará uma proposta de implementação de barreiras acústicas.

Isolamento Acústico de Áreas Ruidosas

O isolamento acústico deve ser implementado naquelas áreas consideradas
altamente ruidosas, evitando, desta forma, a propagação do ruído para as áreas
externas do estaleiro. Porém, para que seja verificada a real necessidade da
implementação desta medida mitigadora nas áreas do estaleiro, o empreendedor
realizará, no mínimo, quatro campanhas de medição de níveis de ruído limítrofe
durante o primeiro ano de operação, conforme descrito no Plano de
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Monitoramento dos Níveis de Ruído Limítrofe. A partir destes resultados, caso
haja violação dos padrões preconizados pela Resolução CONAMA 01 de 1990
(NBR 10.151), a empresa apresentará uma proposta das áreas que receberão o
isolamento acústico, justificando a seleção das mesmas, antes do início das obras
de instalação.

Enclausuramento de Equipamentos Ruidosos

Motores, compressões, bombas, dentre outros, são alguns tipos de equipamentos
que podem ser enclausurados objetivando diminuir os níveis de ruído por eles
emitidos. Para que seja verificada a real necessidade da implementação desta
medida mitigadora nos equipamentos da empresa, o empreendedor realizará, no
mínimo, quatro campanhas de medição de níveis de ruído limítrofe durante o
primeiro ano de operação, conforme descrito no Plano de Monitoramento dos
Níveis de Ruído Limítrofe. A partir destes resultados, caso haja violação dos
padrões preconizados pela Resolução CONAMA 01 de 1990 (NBR 10.151), a
empresa apresentará uma proposta dos equipamentos serão enclausurados,
justificando a seleção dos mesmos.

Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

A Norma Regulamentadora (NR) n. 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração
e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos
recursos naturais. Inserem-se neste contexto as diversas formas de energia a que
possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído e vibrações. Portanto,
no PPRA do estaleiro estarão previstos e descritos todos os EPIs que os
trabalhadores deverão utilizar durante a execução de uma determinada tarefa,
incluindo os equipamentos de proteção auditiva. Já a Norma Regulamentadora n.
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15 estabelece os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente,
conforme Tabela 7-2. Nesta tabela estão apresentados os limites de tolerância,
em decibéis, para cada tempo de exposição máxima. Não é permitida exposição a
níveis de ruído acima de 115 dB para indivíduos que não estejam adequadamente
protegidos. Abaixo de 115 dB os indivíduos só poderão ficar expostos ao ruído
desprovidos de proteção pelo tempo de exposição máximo diário, determinado
pela NR 15 (Tabela 7-2).

Tabela 7-2: Limites de tolerância para ruído contínuo
ou intermitente (NR 15).

NÍVEL DE RUÍDO dB
(A)
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
100
102
104
105
106
108
110
112
114
115

MÁXIMA EXPOSIÇÃO
DIÁRIA PERMISSÍVEL
8 horas
7 horas
6 horas
5 horas
4 horas e 30 minutos
4 horas
3 horas e 30 minutos
3 horas
2 horas e 40 minutos
2 horas e 15 minutos
2 horas
1 hora e 45 minutos
1 hora e 15 minutos
1 hora
45 minutos
35 minutos
30minutos
25 minutos
20 minutos
15 minutos
10 minutos
8 minutos
7 minutos
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Alteração morfológica

A alteração morfológica a ocorrer na área em questão corresponderá a um
impacto de difícil, ou mesmo impossível mitigação, na medida que nada poderá
ser feito para eliminar o dique que será aberto na área.

No entanto, embora não seja possível promover a reconformação topográfica
original da área, este impacto poderá ser minimizado a partir do estabelecimento
de um cinturão verde que impeça a visualização do dique seco a partir das áreas
terrestres externas ao empreendimento.

7.1.5

Desencadeamento de processos erosivos

Medidas Mitigadoras

Mesmo considerando o relevo plano da maioria da área estudada, o
empreendedor, ao executar as obras que se apresentam como potenciais
causadores de processos erosivos, deverá adotar uma série de medidas
mitigadoras preventivas e/ou corretivas para que as atividades de implantação
não se transformem em focos de processos erosivos.

Parte das medidas mitigadoras encontra-se descrita a seguir e outras serão
detalhadas no Programa Prevenção de Processos Erosivos, que se encontra no
Capítulo 8 deste EIA, referente aos Programas Ambientais. Desta forma, destacase a seguir uma série de medidas mitigadoras a serem adotadas durante a
implantação e operação do empreendimento.

Medidas Mitigadoras Preventivas


Realizar abertura de acessos temporários, em áreas menos favoráveis ao
desencadeamento de erosões.
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Na abertura das vias de circulação, evitar cortes profundos, criação de
taludes artificiais e exposições excessivas do horizonte C dos solos locais
mais argilosos, os quais apresentam maior dificuldade de drenagem.



A profundidade e largura das valas para assentamento das tubulações de
óleo combustível, drenagem, água, telefone e outros deverão se limitar às
dimensões necessárias e estabelecidas pelo projeto de engenharia.



O processo construtivo deverá reduzir ao mínimo o período de tempo em
que os solos tenham que permanecer expostos e priorizar as obras de
terraplenagem na estação mais seca do ano.



Iniciar o processo de pavimentação e paisagismo o mais rapidamente
possível após as obras de terraplenagem, de modo a reduzir o período em
que o solo ficará exposto à ação das águas pluviais.



Encaminhar a saída das águas das vias de circulação para estruturas de
dissipação de energia. No sopé das estruturas de dissipadores deverão ser
instaladas caixas de brita para contenção de sólidos e redução do impacto
das águas e evitar disposição de material terroso junto às linhas
preferenciais de escoamento das águas pluviais.



Implantar sistema de drenagem nas estradas, canteiros de obra e áreas de
bota fora, de modo a evitar o acúmulo de águas pluviais e, por
conseqüência,

a

instalação

de

processos

erosivos.

Deverão

ser

construídas canaletas e outros dispositivos de drenagem que evitem o
aumento das velocidades de escoamento superficial que possam causar
erosão. Estruturas de drenagem deverão ser dotadas de dissipadores de
energia.
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Construir tanques de sedimentação de sólidos em posições estratégicas na
área, de forma a reduzir a quantidade de sólidos a aportarem nos corpos
d’água da região.

7.1.6

Alteração nas correntes marinhas

Não há medidas mitigadoras, entretanto, a fim de acompanhar os impactos,
propõe-se realizar programa de monitoramento marinho.

7.1.7

Alteração no padrão de transporte de sedimentos costeiros

Não há medidas mitigadoras, entretanto, a fim de acompanhar os impactos,
propõe-se realizar programa de monitoramento de praias.

7.1.8

Alteração nos níveis de concentração de sedimentos na água

Não há medidas mitigadoras, entretanto, a fim de acompanhar os impactos,
propõe-se realizar programa de monitoramento marinho.

7.1.9

Alteração da batimetria

Não há medidas mitigadoras.
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7.1.10 Alteração da qualidade das águas do mar pelo lançamento de
efluentes
Considerando que os efluentes devem ser tratados antes do lançamento,
conforme descrito no Capítulo 2, não há medidas mitigadoras, embora seja
proposto realizar Programa de Monitoramento Marinho para acompanhar este
impacto.

7.1.11 Alteração da qualidade de águas superficiais

Medidas Mitigadoras Preventivas


Controlar rigorosamente o armazenamento, distribuição, manuseio e
aplicação produtos químicos e combustíveis.



Treinar e reciclar permanentemente a mão de obra diretamente
responsável pelo manuseio, armazenamento e aplicação de produtos
químicos.



Como o aporte de sólidos aos recursos hídricos está intimamente ligado
ao impacto Desencadeamento de Processos Erosivos, a implementação
das medidas mitigadoras deste impacto também evitam a alteração da
qualidade da água pelo aporte de sedimentos.



Construir canaletas ao longo de todo o empreendimento, que encaminhe
as águas de escoamento superficial para uma lagoa de decantação antes
de estas serem descartadas.



Priorizar o desenvolvimento das obras no período seco do ano,
especialmente aquelas a serem realizadas no interior ou entorno dos
talvegues que existem na área.
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Evitar a construção de qualquer elemento industrial nas proximidades da
depressão no terreno que existe ao sul da área do empreendimento. Tratase de uma depressão ligada ao córrego do Sahy e que, se contaminada,
poderá contaminar o estuário do citado rio, incorrendo em significativo
dano ambiental ao manguezal ali existente. Esta depressão, por se
configurar como uma área sensível ambientalmente, deve ser protegida,
de modo a não ser atingida por cargas acidentais, nem tampouco receber
águas de escoamento superficial advindas da área industrial.

7.1.12 Alteração do fluxo natural das águas superficiais

Medida Mitigadora Preventiva

Como medida mitigadora, propõe-se concentrar as mudanças no padrão de
drenagem local apenas nas áreas necessárias, deixando as demais com o padrão
de drenagem que apresentam atualmente.

7.1.13 Alteração do lençol freático da área

Para o impacto em questão podem ser aplicadas as medidas mitigadoras
relacionadas a seguir:


Anteriormente ao início das obras deverá ser realizado o cadastro de
eventuais usuários das águas do lençol freático nos possíveis locais onde
haverá rebaixamento do mesmo, quantificando-se o volume utilizado por
cada usuário. Este cadastro tem por objetivo preparar o empreendedor
para a necessidade de proceder ao aprofundamento dos poços rasos ou
cacimbas de forma a garantir a manutenção do nível de água para os
usuários desta água.
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Deverá ser elaborado o “Programa de Monitoramento do Lençol Freático”
abordando-se os aspectos de nível de água e qualidade das águas. Este
programa, na Fase de Implantação deverá prever poços provisórios para
acompanhamento dos níveis freáticos nas áreas onde deverá ocorrer o
rebaixamento do lençol, possibilitando o acompanhamento destes níveis
até o retorno as condições normais ou até sua estabilização em novo nível,
próximo ao anterior. Na Fase de Operação o programa deverá prever uma
rede de poços de monitoramento permanentes que permitam o
acompanhamento da qualidade das águas ao longo da operação do
empreendimento.



Estabelecer um “Plano de Gerenciamento de Efluentes” que garanta
procedimentos adequados de controle para este aspecto ambiental,
evitando-se a contaminação do lençol freático.



De forma a se evitar acidentes com produtos perigosos que possam vir a
contaminar o ambiente terrestre durante as obras, a estocagem de
combustíveis, óleos lubrificantes e quaisquer outras substâncias químicas
será realizada em locais distantes de qualquer corpo de água, e
adicionalmente este armazenamento contemplará bacias de contenção
construídas conforme estabelecido na Norma Técnica NBR 17505.



Caso a empresa contratada para as obras opte por utilizar comboio móvel
com combustíveis e óleos lubrificantes para abastecimento das máquinas
ao longo das frentes de serviços, este comboio deverá ser dotado de
equipamentos de segurança e coleta de resíduos em caso de acidentes,
bem como seu pessoal treinado para o uso adequado dos mesmos.



Caso o comboio móvel também faça qualquer manutenção das máquinas
nas frentes de obras, o mesmo deverá utilizar mantas oleofílicas recobrindo
o solo nos locais de manutenção, devendo os óleos lubrificantes usados
serem envazados e armazenados adequadamente até serem retirados da
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área e encaminhados para re-refino através de empresa devidamente
licenciada para esta atividade.


Para evitar que restos de combustíveis, lubrificantes e resíduos diversos
gerados na obra venham contaminar o ambiente terrestre, os mesmos
deverão receber tratamento, reciclagem ou disposição final conforme
previsto no Plano de Gerenciamento de Resíduos a ser estabelecido para
a implantação do empreendimento. A empresa responsável pelas obras
deverá ser também responsável pelo gerenciamento dos resíduos gerados
na

implantação

do

empreendimento,

passando

neste

caso,

pela

fiscalização da contratante.


Deverá ser realizado Programa de Educação Ambiental com os
trabalhadores, destacando os aspectos relativos à disposição adequada de
resíduos sólidos e efluentes (líquidos e oleosos).



O funcionamento do sistema de tratamento de esgoto doméstico deverá
ser constantemente monitorado, de modo a verificar se está funcionando
em condições de projeto. Pretende-se, assim, evitar a contaminação do
solo e das águas subterrâneas com poluentes que são degradados quando
o sistema está em condições normais e satisfatórias de operação.



Deverão ser elaborados “Programas de Gerenciamento de Resíduos”
específicos para as fases de implantação e operação do empreendimento,
evitando-se o manejo inadequado dos mesmos e a conseqüente
contaminação das águas subterrâneas a partir de resíduos armazenados
ou dispostos inadequadamente.



De forma corretiva, caso venha a ocorrer um derramamento de produto
contaminante deverá ser procedida a limpeza imediata do solo, retirandose o material contaminante de sua superfície.
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7.1.14 Aumento da pressão sobre recursos hídricos

Medida Mitigadora

A principal medida mitigadora para este impacto é a elaboração de um
planejamento estratégico para o abastecimento da região, onde se incluam as
demandas futuras de água a serem geradas tanto pela instalação do estaleiro
como pelas empresas a ele coligadas, bem como do aumento da população local.
O uso de água do rio Doce, aduzida à região através do canal Caboclo Bernardo
é uma alternativa que se mostra ser pouco impactante, dada sua significativa
capacidade de adução e à grande disponibilidade hídrica do rio Doce. Esta
medida deverá ser executada pelo poder público, envolvendo Estado, Municípios,
órgãos ambientais e empresas. Já foram realizados levantamentos de campo por
parte de técnicos do poder público municipal em parceria com o poder público
estadual com vistas à determinação das fontes e sistema de abastecimento
adequado à demanda em questão.

7.1.15 Alteração das características físicas e químicas do solo

Medidas Mitigadoras


Durante as operações de corte do terreno, as camadas superficiais
(horizonte A dos solos) deverão ser amontoadas em medas de altitude
máxima de 1,5 m, em locais protegidos de águas de escoamento
superficial. Este material deverá ser espalhado na superfície do solo nos
locais de corte do terreno ao final da fase de Implantação do
empreendimento.



Ao se proceder a cortes no terreno, deverá ser evitada a exposição do
horizonte C do solo.
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A movimentação de terra deverá se restringir ao estabelecido no projeto,
evitando-se expor o solo além daqueles locais previamente planejados.



Ao término da fase de Implantação, as vias de serviço que não se
transformarem em estradas de acesso; a área do canteiro de obras; e
áreas compactadas no interior da área industrial que não receberem
elementos construídos deverão ser subsoladas, de modo a quebrar as
camadas compactadas que ocorrerem no solo. Deve-se salientar que a
subsolagem deverá ocorrer quando o solo estiver seco; por isto,
recomenda-se que seja realizada nos meses menos chuvosos do ano, em
data não precedida por chuvas.

Medidas Mitigadoras Preventivas


De forma a se evitar acidentes com produtos perigosos que possam vir a
contaminar o solo na região das obras, a estocagem de combustíveis,
óleos lubrificantes e quaisquer outras substâncias químicas deverá ser
realizada em locais distantes de qualquer corpo de água, e adicionalmente
este armazenamento deverá contemplar bacias de contenção construídas
conforme estabelecido na Norma Técnica NBR 7505 – Armazenamento de
álcool, petróleo e seus derivados.



Em caso de manutenção de máquinas serem feitas ao longo da obras,
deverão ser utilizadas mantas oleofílicas recobrindo o solo nos locais de
manutenção, devendo os óleos lubrificantes usados serem envazados e
armazenados

adequadamente

até

serem

retirados

da

área

e

encaminhados para re-refino através de empresa devidamente licenciada
para esta atividade.


Para evitar que restos de combustíveis, lubrificantes, tintas e resíduos
diversos gerados na obra venham contaminar o solo, os mesmos deverão
receber tratamento, reciclagem ou disposição final conforme as regras
estabelecidas pelo gerenciamento de resíduos. A empresa responsável
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pelas obras deverá ser também responsável pelo gerenciamento dos
resíduos gerados na implantação do empreendimento, passando neste
caso, pela fiscalização do empreendedor. Desta forma, deverá ser
elaborado um programa de gerenciamento de resíduos específico para a
fase de implantação deste empreendimento.


Por fim, deverá ser realizado um treinamento com os funcionários das
empresas a serem contratadas para a implantação do empreendimento e
com os que vierem participar da operação do empreendimento, visando o
gerenciamento adequado dos resíduos a serem gerados.

7.2

MEIO BIÓTICO

7.2.1

Continental

7.2.1.1 Aumento da pressão sobre os recursos da flora e da fauna

Medida Mitigadora Preventiva:

Realizar projetos de Educação Ambiental, principalmente com os trabalhadores
contratados, visando destacar a importância da preservação do ambiente e
criação de uma consciência ecológica enfocando que os elementos da fauna
devem ser respeitados.

Medida Mitigadora Corretiva:

Implantar postos de fiscalização ou favorecer a presença de profissional
responsável em coibir esta atividade de modo a evitar a ação antrópica sobre a
fauna.
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7.2.1.2 Perda e alteração de ambientes naturais

Medidas Mitigadoras Preventivas:


Levantamento

topográfico

criterioso

e

detalhado,

prevendo-se

as

particularidades descritas no item 6.2.3 Perda de alterações de
ambientes naturais. Execução imediata das obras de drenagem
necessárias, tanto provisórias quanto permanentes, considerando-se as
variações no nível dos corpos de água atingidos.


Para obter areia ou argila para aterros, utilizar jazidas devidamente
licenciadas.



Fiscalização sistemática e exigência da regulagem periódica dos
equipamentos e veículos.



Implantar um sistema de coleta e destinação de todo o material oriundo
das obras, para evitar o seu acúmulo a céu aberto ou seu derramamento
nos corpos d’água.



Os perigos de erosão deverão ser considerados em todas as etapas da
obra, evitando-se a movimentação e exposição de solo em períodos
chuvosos, procurando-se dispor os rejeitos em locais estáveis e
projetando-se taludes com declividade mínima possível. As áreas com solo
exposto deverão ser estabilizadas com o plantio de vegetação adequada. A
médio e longo prazo deve-se proceder à limpeza periódica dos talvegues,
bem como o controle imediato de novos focos de erosão que porventura
venham a se desenvolver.

Medidas Mitigadoras Corretivas:


Realização de controle ambientalmente sustentável das espécies invasoras
nas áreas próximas aos ambientes degradados pelo empreendimento.



Em caso de observação de influência das atividades do Estaleiro Jurong
Aracruz sobre os remanescentes naturais na área de influência direta do

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1632

Proposição de Medidas
7

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

empreendimento, buscar novos métodos/tecnologias necessária para
correção dos problemas.

Propõe-se ainda a execução do “Programa de monitoramento dos ambientes
naturais na área de influência direta do Estaleiro Jurong Aracruz”, de forma a
acompanhar o comportamento das áreas remanescentes.

7.2.1.3 Afugentamento/atração da fauna

Os principais fatores que levam ao afugentamento e/ou atração da fauna versam
pela emissão de ruídos e iluminação. Desta forma, boa parte das medidas
mitigadoras estabelecidas na tratativa destes temas (itens 7.1.2 e 7.1.3 deste EIA)
aplicam-se, sobremaneira, no caso do afugentamento/atração dos animais,
reforçando com isso a necessidade de sua adoção, tanto de caráter preventivo,
quanto corretivo.

Destaca-se ainda como fator de afugentamento/atração da fauna, o acesso de
pessoal às áreas de vegetação. Neste caso, devem ser aplicadas as seguintes
medidas preventivas:


realização de um planejamento adequado no acesso de pessoal às áreas
de vegetação;



restrição de acesso às estas áreas somente a pessoas habilitadas e
capacitadas;



inserir

no

conteúdo

programático

dos

treinamentos

ambientais

a

importância da preservação da vegetação e as ações preventivas dos
trabalhadores na não ocorrência ou mitigação de impactos da fauna do
projeto de iluminação;


estabelecer um plano de comunicação educativa a respeito deste tema.
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7.2.1.4 Supressão de vegetação

Medidas Mitigadoras Preventivas


A retirada de vegetação nativa deve ser o mínimo possível, atentando-se para os
limites delimitados no projeto, desta forma deve-se orientar os profissionais
responsáveis pela obra no sentido de desmatar o mínimo necessário.



A supressão da vegetação deverá levar em consideração procedimentos
necessários ao salvamento de plantas e animais. Assim, deve ocorrer de tal ritmo
e forma que permita o deslocamento de espécies animais que sairão da área e se
deslocarão para outras do entorno com vegetação e que não serão atingidas,
visando evitar a morte destes animais devido ao atropelamento por equipamentos
e máquinas. Além disso, antes e durante as atividades de supressão deve-se
promover a coleta de representantes de populações de espécies herbáceas,
principalmente de representantes de espécies ameaçadas e endêmicas, conforme
estabelecido no programa de resgate de vegetação nativa na área de influência
direta do “Estaleiro Jurong Aracruz”.



Realização de um planejamento adequado, adotando-se o melhor traçado para as
vias de acesso, procurando utilizar as já existentes. Orientar a direção da
supressão de modo a permitir o deslocamento natural da fauna para áreas não
impactadas.

Medidas Mitigadoras Corretivas:


Recuperação da condição original de áreas biologicamente importantes cujas
alterações não estão previstas em projeto, mas que porventura possam ter
sido alteradas pelos canteiros de obras, caminhos de serviço, obras civis,
aterros, etc.



Durante a execução de projetos de recuperação, arborização e paisagismo da
área da empresa, utilizar, preferencialmente, espécies nativas do local.
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Realização do acompanhamento das obras por profissionais habilitados e com
experiência no manejo de fauna silvestre.



Realização de Resgate de Fauna em conjunto com o Monitoramento de
Fauna.

Medidas Compensatórias:


Como há necessidade de supressão de vegetação florestal, elaborar e
executar projeto de recuperação de áreas degradadas em áreas próximas aos
fragmentos existentes, conforme legislação vigente, bem como obter anuência
do IDAF. Quanto ao IDAF, foi procedida vistoria da área e emitido parecer
técnico a respeito das intervenções de supressão do empreendimento
(ANEXO XLI). Em reunião realizada com a Secretaria de Meio Ambiente de
Aracruz, definiu-se que as áreas prioritárias para recuperação da mata ciliar
devem ser na bacia do rio Riacho e no rio Sahy, as quais são AID do EJA.
Ressalta-se que a Prefeitura já vem desenvolvendo um trabalho de
conscientização com os proprietários de terras nessas bacias, os quais se
mostraram favoráveis às intervenções para o plantio de mudas. Além dessas
áreas, também esta previsto o reforço de mudas na área da Reserva Natural
Vitor Farina.



Viabilizar a coleta de sementes e frutos de espécies nativas, nas áreas a
serem desmatadas, encaminhado estes diásporos para viveiros do município
e/ou municípios vizinhos, visando a sua posterior utilização para a produção
de mudas que poderão ser utilizadas para o paisagismo e recuperação de
áreas degradadas no município de Aracruz e municípios vizinhos, conforme
estabelecido no “programa de resgate de vegetação nativa na área de
influência direta do Estaleiro Jurong”.



Promover o enriquecimento do estrato epifítico e herbáceo nas áreas de
Restinga e matas ciliares remanescentes (áreas de exclusão), aproveitando os
indivíduos resgatados antes e durante as atividades de supressão da
vegetação, conforme o estabelecido no “programa de resgate de vegetação
nativa na área de influência direta do Estaleiro Jurong Aracruz”.
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7.2.1.5 Atropelamento da fauna

Medidas Mitigadoras Preventivas:


Orientar funcionários (principalmente os motoristas) para o cuidado com a
fauna silvestre prestando sempre atenção a via e mantendo velocidade
controlada, incluindo como tema do Programa de Educação Ambiental dos
Trabalhadores.



Instalação de placas, redutores de velocidade e túneis de passagem para a
fauna sob as vias de acesso da área do empreendimento.

7.2.1.6 Aprisionamento da fauna

Durante a fase de instalação do empreendimento muitas estruturas, tais como:
tubulações, valas, buracos, peças de maquinário estocadas que contenham
alguma cavidade, podem contribuir para o aprisionamento de elementos da fauna.
Em geral, é mais comum que insetos, répteis, anfíbios e mamíferos fiquem presos
nessas estruturas. Um pouco menos comum, mas que também pode acontecer é
que aves atraídas por certas estruturas nidifiquem em suas cavidades. A retirada
destes animais resulta muitas vezes em estresse ou na morte, ou mesmo em
acidentes com animais peçonhentos quando serpentes ou insetos são
manuseados de maneira incorreta por operários da obra.

Medida Mitigadora Preventiva:


Devem ser adotadas precauções na deposição de materiais como dutos,
estruturas metálicas que podem servir de abrigo, tonéis e madeiras na área
do empreendimento. As valas abertas devem ser cercadas com tela de
segurança evitando o acesso de animais não devendo permanecer abertas
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por muitos dias. Um profissional habilitado ao manejo de fauna deve
acompanhar as obras para realizar a retirada dos animais quando
necessário.

Medida Mitigadora Corretiva:


Animais presos devem ser resgatados examinados e soltos em área
controle. O manejo desses animais deve ser feito por profissional habilitado
e corretamente equipado. Animais debilitados devem ser encaminhados ao
CEREIAS ou a uma clínica veterinária habilitada para o tratamento.

7.2.2

Marinho

7.2.2.1 Aumento da pressão sobre a biota marinha

Medida Mitigadora Preventiva:

Em relação ao incremento da turbidez da água no ponto de disposição do material
dragado, recomenda-se que seja adotado um programa de monitoramento da
pluma de turbidez que permita avaliar in situ o comportamento do material
particulado. Concomitantemente, recomenda-se a execução de programa de
monitoramento da qualidade d’água, de forma a identificar possíveis alterações
nesse parâmetro e o alcance tanto espacial como temporal deste impacto.

7.2.2.2 Perdas de ambientes naturais

Não existem medidas mitigadoras para este impacto.
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7.2.2.3 Criação de ambientes artificiais

Medida Mitigadora

Não existem medidas mitigadoras para este impacto.

7.2.2.4 Atropelamento da fauna

Medida Mitigadora Preventiva:

A inclusão de um Programa de Educação Ambiental relativo a medidas de
precaução contra acidentes envolvendo a colisão de cetáceos e quelônios com
embarcações que cheguem ao estaleiro, assim como aspectos relativos à
conservação dessas espécies na costa do Espírito Santo.

7.2.2.5 Afugentamento da fauna

Medida Mitigadora Preventiva:

A aquisição de equipamentos com baixos níveis de ruídos na linha de produção
tendem a minimizar os distúrbios na coluna d’água e consequente efeitos sobre
as comunidades locais.

7.2.2.6 Aprisionamento da fauna

Considerando o sistema de operação do Dique Seco e não havendo medida
mitigadora para este impacto, deve ser executado um Programa de Resgate de
Fauna antes da drenagem por bombeamento desse compartimento.
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7.2.2.7 Aprisionamento da fauna

Medida Mitigadora Preventiva:


Ainda que seja bastante reduzido o fluxo de embarcações de grande porte,
todas as atividades de lastreamento das embarcações deverão obedecer
às normas internacionais através do Plano de Gerenciamento da água e do
sedimento dos tanques de lastro, além de serem citadas no livro de registro
de água de lastro (IMO, 2004). Os procedimentos de gerenciamento da
água de lastro deverão estar adequados aos padrões determinados. Todos
estes procedimentos visam diminuir sensivelmente o risco de espécies
potencialmente nocivas à biota local, bem como aquelas que oferecem
algum risco à saúde pública local.



Os procedimentos de troca de água de lastro e de preenchimento do
Formulário da ANVISA devem ser seguidos à risca, e a fiscalização
implementada pelos órgãos competentes (Autoridade Portuária e ANVISA).
Dessa forma, serão atendidos não só os objetivos da Organização
Marítima Internacional, como também minimizados os riscos de impacto
aos ambientes onde estarão atuando. O estaleiro será responsável pelo
recolhimento conferência das fichas de controle de troca de água de lastro
(Ballast Water Reporting Perform).

7.2.2.8 Contaminação do ambiente aquático

Medida Mitigadora Preventiva:


A manutenção adequada dos sistemas de tratamento de efluentes
instalados é fundamental para garantir que eles sejam lançados ao mar
nas condições adequadas e dentro dos critérios legais (Resoluções
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CONAMA 357/05 e 307/08). Para isso, recomenda-se o monitoramento de
todos os efluentes antes do seu lançamento no corpo receptor.


Em relação às embarcações, recomenda-se que não sejam lançados
restos de alimentos dentro da área do estaleiro, devendo ser estes
recolhidos e destinados conforme as diretrizes do Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

7.2.2.9 Aterro da comunidade marinha na região proposta para área do bota-fora

Medida Mitigadora Preventiva:


Em relação ao incremento da turbidez da água no ponto de disposição do
material dragado, mesmo que o ambiente estudado tenha apresentado
baixa relevância ambiental, recomenda-se que seja adotado um programa
de monitoramento da pluma de turbidez que permita avaliar in situ o
comportamento do material particulado. Concomitantemente, recomendase a execução de programa de monitoramento da qualidade d’água, de
forma a identificar possíveis alterações nesse parâmetro e o alcance tanto
espacial como temporal deste impacto.

7.3

MEIO ANTRÓPICO

7.3.1

Expectativa da população local

Medida Mitigadora Preventiva:


A JDB desenvolverá um Programa de Comunicação Social que seja
adequado ao público-alvo a ser atingido nas áreas de influência direta e
indireta do empreendimento. Este programa deve identificar as opiniões e
expectativas, existentes nas comunidades e no poder público local, acerca
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do empreendimento, visando aproximar o empreendedor com a sociedade
em geral. O Programa deve proporcionar esclarecimentos públicos sobre a
natureza do empreendimento e as necessidades para a contratação de
mão de obra temporária e permanente. O programa deve ter como foco a
população residente nas áreas contíguas ao estaleiro, bem como envolver
autoridades e lideranças municipais.

Medida Potencializadora:


Informar à população da região e dos municípios das áreas de influencia,
através do Programa de Comunicação Social, da intenção por parte do
empreendedor de priorizar a contratação de mão de obra local e regional
para a fase de instalação do projeto. O programa deverá também informar
a

população

afetada

acerca

de

seus

possíveis

impactos,

independentemente de sua natureza.

7.3.2

Conflito com atividades de mineração

Não existem medidas mitigadoras específicas para o impacto referente ao
impedimento de realização futura de eventual lavra ou exploração mineral,
cabendo aos interessados a negociação direta e eventuais indenizações ou
compensações financeiras, quando cabível.

No entanto, poderá contribuir com a amenização de eventuais conflitos a
obtenção de uma Declaração de Utilidade Pública para o empreendimento, o que
permitirá que o empreendedor do Estaleiro Jurong Aracruz solicite ao DNPM que
sejam bloqueados os direitos minerários nos trechos das áreas requeridas junto
ao DNPM que se encontrem em sobreposição às instalações e estruturas do
estaleiro.
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Desta forma, caberá ao DNPM, com base no Código de Mineração, estabelecer
as formas de negociação ou indenização entre as partes interessadas com base
nos relatórios de pesquisa mineral protocolizados naquele Órgão.

7.3.3

Alteração da dinâmica cotidiana da população

Medida Mitigadora Preventiva:

A JDB deverá desenvolver junto à Prefeitura Municipal e representantes da
comunidade ações e medidas capazes de amenizar qualquer impacto visual do
projeto.

O alojamento dos trabalhadores não oriundos da área de influência direta e
contratados por qualquer empreendedor, inclusive da JDB, deve ser adequado às
normas do Ministério de Trabalho especificamente a NR-18 no quesito Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. O planejamento de
alojamento, dos canteiros de obra e os meios de transporte dos trabalhadores
devem ser comunicados a população local através do Programa de Comunicação
Social.

7.3.4

Alteração no uso e ocupação do solo

Medidas Mitigadoras Preventivas:


Divulgação

do

empreendimento

nas

atividades

do

Programa

de

Comunicação Social, sob responsabilidade da JDB, esclarecendo a
população em geral e investidores, sobre os usos da área do
empreendimento e das propriedades vazias na região.
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Ações efetivas da Prefeitura Municipal de Aracruz e outras prefeituras da
Área de Influência Direta para evitar uso inadequado do solo e invasões de
áreas no âmbito do empreendimento.

Cabe a Prefeitura Municipal de Aracruz dotar Seção de Licenciamento e
Fiscalização de Obras – SLO, Gerência de Controle de Edificações – GCE, da
Secretaria Municipal de Obras com recursos e infraestrutura adequados para
cumprir a fiscalização quanto à ordenação urbana, especialmente, nas áreas de
influência direta do EJA.

7.3.5

Alteração nos níveis de empregos

Medida Mitigadora Preventiva:


A JDB deverá implementar o Programa de Comunicação Social nas áreas
de influência direta e indireta do empreendimento, em parceria com o
poder público local e o SINE-ES de Barra de Riacho, para clarificar a
política de contratação do empreendedor e das empresas terceirizadas.



Implementar Programa de Mobilização, Seleção e Qualificação da Mão de
Obra priorizando os residentes na AID e AII do empreendimento.

Medidas Potencializadoras:


Aproveitar parte da mão de obra a ser desmobilizada da empresa Carioca
Engenharia e Mendes Junior, contratadas da Petrobras na execução da
obra do TABR.



Empregar, preferencialmente, mão-de-obra local disponível dentro dos
requisitos exigidos.



Estimular ações de qualificação e requalificação para a população local
identificadas em parceria com o SINE-ES.
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Estimular, junto às empresas terceirizadas, a preferência e ação efetiva da
contratação de mão-de-obra local com a intermediação do SINEES/SETADES, com todas as firmas construtoras e prestadores de serviço.



Implementar as ações previstas no Programa de Priorização de Mão de
Obra Local.



Estimular um planejamento eficiente, junto às empresas terceirizadas, do
alojamento, alimentação e transporte da mão-de-obra para evitar pressões
sociais nas áreas de influência do empreendimento.



Manter plena sinergia entre os Programas de Priorização da Mão de Obra,
de Comunicação Social e de Mobilização, Seleção e Qualificação da Mão
de Obra.

7.3.6

Aumento do fluxo migratório

Medidas Mitigadoras Preventivas


Desenvolver atividades do Programa de Comunicação Social na área de
influência direta, em parceria com o poder público local e o SINE-ES de
Barra de Riacho, para clarificar a política de contratação do empreendedor
e das empresas terceirizadas.



Implementar as ações previstas no Programa de Priorização de Mão de
Obra Local.



Empregar, preferencialmente, mão-de-obra local disponível dentro dos
requisitos exigidos.



Estimular ações de qualificação e requalificação para a população local
identificada em parceria com o SINE-ES.



Estimular, junto às empresas terceirizadas, a preferência e ação efetiva da
contratação de mão-de-obra local com a intermediação do SINEES/SETADES, com todas as firmas construtoras e prestadores de serviço.



Apresentar plano de desmobilização de mão-de-obra dos trabalhadores
não oriundos da área de influência do empreendimento, estabelecendo
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critérios para essa desmobilização com todos os empreendedores subcontratados

em

qualquer

área

de

prestação

de

serviço

do

empreendimento.


Implementar Programa de Mobilização, Seleção e Qualificação da Mão de
Obra priorizando os residentes na AID e AII do empreendimento.

7.3.7

Geração de renda

Medidas Potencializadoras:


Priorizar a contratação de mão-de-obra e serviço na AID e na AII do
empreendimento.



Implementar as ações previstas no Programa de Priorização de Mão de
Obra Local.



Orientar proprietários de hotéis, pousadas e comerciantes locais em geral
quanto ao fluxo, período e efetivo de trabalhadores na região, de forma a
possibilitar melhor planejamento e prestação de serviços dos mesmos.



Manter plena sinergia entre os Programas de Priorização da Mão de Obra,
de Comunicação Social e de Mobilização, Seleção e Qualificação da Mão
de Obra.

7.3.8

Aumento da arrecadação tributária

Medida Potencializadora:

Priorizar a contratação de mão-de-obra e serviço na AID e na AII do
empreendimento.
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Estímulo à economia

Medida Potencializadora:

Priorizar a contratação de mão-de-obra e serviço na AID e na AII do
empreendimento.

7.3.10 Pressão sobre infraestrutura de serviços públicos

Medidas Mitigadoras Preventivas


Oferecer planos de saúde e odontológico a todos os empregados diretos e
empresas terceirizadas, extensivos aos seus familiares.



Buscar firmar parcerias com a prefeitura para realização de planejamentos
estratégicos com autoridades responsáveis pela segurança local e rural.



Prevenir os moradores sobre o aumento do tráfego em todas as vias de
acesso.



Priorizar o uso de vias com menor presença de aglomerados urbanos.



Afixar placas informativas, estrategicamente colocadas nas estradas, para
informar usuários eventuais.



Empregar, preferencialmente, mão-de-obra local, quando disponível, em
conformidade com os requisitos exigidos.



Implementar Programa de Mobilização, Seleção e Qualificação da Mão de
Obra priorizando os residentes na AID e AII do empreendimento.

Medidas Mitigadoras Corretivas:


Implementar as ações previstas no Programa de Priorização de Mão de
Obra Local.
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Estimular ações de qualificação e requalificação para a população local
identificada, em parceria com o SINE-ES;

O aumento de policiamento e o reforço da segurança nas comunidades locais
devem ser alvo de ações dos órgãos governamentais competentes. Nesse
sentido, foram realizadas reuniões junto ao Governo Estadual, no âmbito da
Secretaria Segurança Pública, onde a JDB e o CTA forneceram informações
acerca do empreendimento e impactos decorrentes deste. Este canal de
comunicação foi aberto por meio de ações da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e deverá ser mantido ao longo da instalação e operação do
empreendimento, inclusive com a participação do poder público municipal.

7.3.11 Aumento do tráfego de veículos

Medidas Mitigadoras Preventivas:


Planejar o transporte de materiais e equipamentos, evitando-se horários de
pico e noturno nas estradas.



Solicitar às empreiteiras a elaboração e execução de um Plano de
Transportes para as Obras.



Realizar contatos com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) e as
prefeituras municipais para estudar a possibilidade de (1) melhorias nas
estradas, (2) duplificação das estradas em áreas de maior tráfego e (3) um
contorno da área urbana da cidade de Aracruz.



Implantar a sinalização adequada comunicando às comunidades das áreas
de influencia com respeito às alterações nas condições de tráfego nos
acessos ao empreendimento.



Definir a colocação de placas indicativas sobre o fluxo de pedestres e
limites de velocidade, nos locais onde ele for mais intenso.
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Implementar ações de Educação no Transito para os motoristas
empregados nas obras, de acordo com o Código de Conduta do
Trabalhador. Os motoristas deverão ser instruídos e fiscalizados quanto
aos limites de velocidade e não ingestão de bebidas alcoólicas.



Todos os veículos das obras deverão optar por vias secundárias, onde o
tráfego for menor.

7.3.12 Interferência nas atividades pesqueiras

Medidas Mitigadoras Preventivas:


Orientar o tráfego de embarcações a baixa velocidade, prevenindo a
possibilidade de choques com tartarugas e golfinhos e principalmente com
embarcações de pesca.



Incluir os pescadores no Programa de Comunicação Social com a criação
de informativos específicos sobre dias e horários de movimentação de
embarcações, bem como que medidas de seguranças devem ser adotadas
pelos pescadores como forma de prevenir acidentes entre suas
embarcações e as com movimentação na área do estaleiro.



Tomar medidas responsáveis de controle de água de lastro dos navios
como forma de diminuir a transferência de organismos aquáticos nocivos,
de acordo com as normas internacionais.



Monitorar a qualidade da água e sedimentos para evitar poluição no mar.



Criar um sistema de monitoramento do atual estoque pesqueiro antes da
instalação do empreendimento e mantê-lo permanentemente durante a
fase de operação do mesmo, como forma de identificar e mapear as
possíveis alterações, identificar suas causas e propor medidas mitigadoras.
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Estabelecer um plano específico para a dragagem considerando as
seguintes premissas:
a) criar um canal de comunicação direto com os pescadores,
considerando as entidades representativas, colônia de pesca e
associação de pescadores local;
b) definir e comunicar previamente as rotas e horário de circulação a
serem utilizadas pelos batelões;
c) definir o período e loca de funcionamento da draga;
d) realizar Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores
(PEAT)

envolvidos

na

dragagem,

abordando

os

aspectos

ambientais, legais, bem como o relacionamento e convivência com a
comunidade local, em especial os pescadores;
e) monitorar as rotas executadas pelos batelões;
f) controlar a quantidade de material dragado, transportado e lançado
no bota-fora;
g) controlar a velocidade dos batelões em relação às condições
ambientais de navegabilidade, de forma a evitar derrame de material
fora da área de Bota fora.


Considerando os impactos sobre a atividade pesqueira, o qual não pode
ser mitigado, deve-se estabelecer um Plano de Compensação Pesqueira,
conforme estabelecido com este Iema e os entendimentos com os
representantes do grupo de pescadores.
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PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS

8.1

PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE POEIRA NA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

8.1.1 Introdução
A implantação do Estaleiro Jurong Aracruz trará preocupação e cuidados
necessários quanto às emissões de poeira, que se não tratadas, poderão causar
danos ao meio ambiente e à população vizinha ao empreendimento.
Conforme previsto na avaliação dos impactos ambientais constantes neste
estudo, estima-se uma alteração da qualidade do ar na área do empreendimento
pelo aumento da concentração ambiental de material particulado em suspensão e
partículas inaláveis no período da construção, compreendendo desde a
mobilização de equipamentos até a conclusão das obras. Este aumento se dá
pelas operações de terraplanagem com acertos de terrenos, cortes e aterros,
envolvendo ainda, escavações para a construção das fundações, abertura de vias
de acesso, bem como, a movimentação de veículos (caminhões, máquinas e
equipamentos) nas áreas das obras e estradas internas não pavimentadas, que
irão gerar emissões de poeira, estando sujeitas à ação eólica, com forte potencial
de se elevar no ar e ser carregada pelos ventos.
Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas
de controle que reduzam a emissão de poeira para a atmosfera.
O controle desse tipo de emissão se processa com a umectação do solo nas
áreas de intervenção e estradas não pavimentadas.
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Portanto, o presente programa contemplará medidas de controle, que visam
garantir o abatimento da poeira na sua origem, o solo, permitindo atingir o objetivo
de minimizar o impacto associado.

8.1.2 Objetivo do Programa
Este programa tem por objetivo o controle da emissão de material particulado
gerada nas áreas de intervenção do solo e estradas não pavimentadas durante a
fase de implantação do empreendimento. Este controle terá que ser realizado na
fonte de geração, segundo as orientações descritas neste estudo.

8.1.3 Atividades Previstas
Neste subitem serão relacionadas as atividades que serão desenvolvidas durante
a fase de construção do estaleiro, bem como, as suas fontes de emissões de
poeira.

Operações de terraplanagem e abertura de vias de acesso
As obras de terraplanagem normalmente exigem o movimento de grandes
volumes de solo, gerando tráfego intenso de veículos pesados. A nuvem de
poeira levantada pode elevar consideravelmente a emissão de particulado nesta
fase.
As vias internas de serviço são abertas para uso provisório durante as obras, seja
para permitir uma operação mais eficiente das máquinas e equipamentos, seja
para garantir o acesso às áreas de construção do empreendimento.
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O volume do material gerado será fortemente dependente do controle por
umectação adotado.

Fontes de Emissões


Operações de terraplanagem: manuseio de solo através de máquinas,
equipamentos e caminhões nos acertos de terrenos, cortes e aterros e
escavações para a construção das fundações.



Abertura de vias de acesso e pátios de materiais: manuseio de solo através
de máquinas e equipamentos na abertura de vias de circulação de veículos
e pátios de estocagem de materiais.



Movimentação de veículos: passagem de caminhões, máquinas e
equipamentos nas vias internas e áreas das obras não pavimentadas.

O solo manuseado, vias internas e áreas das obras não pavimentadas estão
sujeitas à ação eólica, com forte potencial de se elevar no ar e ser carregado
pelos ventos.

8.1.4 Procedimentos de Controle

8.1.4.1 Medidas de Controle
Neste estudo foram propostas medidas de controle, para atenuação da magnitude
das emissões de poeira na fase de implantação, através das seguintes ações:


umectação constante do solo nas áreas de intervenção, com freqüência
pré-determinada, para abatimento na origem das emissões de material
para a atmosfera;



utilização de cobertura nos caminhões através do recobrimento das
carrocerias com lonas, quando do transporte de materiais granulados (ex.
terra, areia e brita), evitando-se a emissão de poeira em suspensão;
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utilização de escória ou brita nas vias não pavimentadas e acessos a
serem implantados, com o intuito de reduzir as emissões de particulados,
na passagem dos veículos;



controle de velocidade dos veículos em toda a área do empreendimento;



utilização de locais com menor interferência em relação à ação dos ventos
onde serão estocados os materiais granulados, evitando assim o arraste
eólico;



adoção de sistemas de aspersão fixo ou manual, como procedimento de
controle.

8.1.4.2 Métodos de Controle

Umectação do Solo
As pilhas de estocagem de materiais, as operações de terraplanagem (acertos e
compactação de terrenos, cortes e aterros e escavações), as vias internas e os
acessos não pavimentados às obras de construção serão umectados através de
jatos d’água e canhões aspersores dos caminhões-pipa e/ou sistemas de
aspersão fixos ou manuais, para atenuar as emissões de material particulado em
suspensão.
A umectação nas vias não pavimentadas e nas áreas de intervenção (pilhas,
acessos, canteiro de obras e operações de terraplanagem) será realizada por jato
d’água proveniente do caminhão, trafegando a uma velocidade de umectação
máxima de 15 km/h, na 1ª ou 2ª marcha, ou parado quando for usado o canhão
aspersor do caminhão-pipa, numa freqüência de no mínimo 06 vezes ao dia (três
pela manhã e três pela tarde). Esta freqüência deverá ser ampliada no período de
estiagem ou de fortes ventos, e ajustada durante a implantação, de acordo com o
acompanhamento visual a ser realizado pelos responsáveis por este programa.
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Aspersores giratórios deslocáveis e/ou canhões aspersores do caminhão-pipa
serão utilizados para aspersão d’água nas pilhas de estocagem e na área do
canteiro de obras.
As luzes de alerta dos caminhões deverão estar acessas no período em que
estiver sendo realizada a atividade de umectação.
Serão destinados 02 caminhões-pipa para a umectação das vias internas e dos
acessos não pavimentados, além das pilhas de estocagem e da área do canteiro
de obras e construção civil.
Na operação de terraplenagem, recomenda-se a permanência por período
integral, equivalente ao turno de trabalho, de 01 caminhão-pipa nas frentes de
escavação (corte), aterros, movimentação de terra, nivelamento e compactação
do terreno.
Os sistemas de umectação/aspersão deverão estar prontos para entrarem em
funcionamento, quando iniciarem as atividades de instalação do canteiro de
obras, abertura de vias de acesso, operações de terraplanagem e movimentação
de caminhões, máquinas e equipamentos nas vias internas. Inicialmente deve-se
proceder à umectação/aspersão numa freqüência de no mínimo 06 vezes ao dia.
Acompanhamentos deverão ser realizados para ajustar esta freqüência de modo
a não prejudicar as atividades a serem desenvolvidas e nem deixar de controlar
adequadamente as emissões de poeira.
Trata-se de um processo de determinação por tentativas, iniciando com uma
determinada freqüência de umectação, até se chegar à freqüência de umectação
ideal que cumpra os dois objetivos: controlar adequadamente as emissões de
material

particulado

e

não

prejudicar

as

atividades

que

deverão

ser

desenvolvidas.
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Proteção com Lona das Caçambas de Caminhões de Transporte de Materiais
Antes de transportarem materiais que possam emitir poeira para a atmosfera, as
caçambas dos caminhões deverão se protegidos com lonas. Além de reduzirem
as emissões de material particulado, esta medida reduz também a queda do
material nas vias de tráfego, minimizando o material a ser carregado pelos ventos.

Controle de Velocidade dos Veículos
Em vias não pavimentadas é visível observar que quanto maior for a velocidade
do veículo maior será a emissão de poeira para a atmosfera. Então deve-se
inicialmente adotar, por exemplo, uma velocidade de 15 km/h para o veículos
trafegando nas vias não pavimentadas e observar visivelmente o volume de
poeira levantada. Acompanhamentos deverão ser realizados para ajustar esta
velocidade conjuntamente com a freqüência de umectação, de modo a não
prejudicar as atividades a serem desenvolvidas e nem deixar de controlar
adequadamente as emissões de poeira.

Utilização de Locais de Estocagem de Menor Incidência de Ventos
Os pátios de estocagem de materiais deverão ser localizados em áreas com
menor incidência da ação dos ventos predominantes da região, evitando assim o
arraste eólico. Barreiras poderão ser utilizadas para reduzir estas emissões
geradas pelos ventos.

Freqüência, Horário e Locais de Umectação
A freqüência de umectação inicial será de no mínimo 06 vezes ao dia (três pela
manhã e três pela tarde), devendo ser realizados acompanhamentos visuais, para
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ajuste desta freqüência de modo a não prejudicar as atividades a serem
desenvolvidas e nem deixar de controlar adequadamente as emissões de poeira.
O horário será das 7h às 17h, incluindo sábados, domingos e feriados.
Os locais a serem umectados são:


vias internas e os acessos não pavimentados;



pilhas de estocagem de materiais;



áreas

de

canteiro

de

obras

e

construção

civil

(operações

de

terraplanagem).

Equipamentos de Controle
Serão utilizados na umectação caminhões-pipa com sistemas de umectação com
jatos d’água e aspersão com canhão aspersor. Aspersores giratórios e
deslocáveis também serão usados.
Serão relacionados abaixo os equipamentos e locais a serem destinados:


vias internas e os acessos não pavimentados, pilhas de estocagem e áreas
do canteiro de obras e construção civil: 02 caminhões-pipa e aspersores
giratórios e deslocáveis;



operação de terraplenagem: 01 caminhão-pipa.
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Acompanhamento Visual da Emissão de Poeira
O acompanhamento visual das emissões de poeira nas vias e áreas de
intervenção é uma maneira de monitorar as ações a serem adotadas, visando o
aperfeiçoamento dos métodos de controle a serem usados.
Sempre que a execução de alguma atividade estiver emitindo uma quantidade
significativa de poeira, visualmente verificada, deverá ser imediatamente
umectado o local até que a emissão de material particulado seja sanada. Além
disso, freqüências de umectação e níveis de velocidades serão ajustados, a partir
de observações visuais realizadas durante a obra, pelos responsáveis do
programa de controle de emissão de poeira.

8.1.5 Responsáveis pela Implementação, Operação e Acompanhamento do
Programa
A implementação e acompanhamento deste programa serão de responsabilidade
do empreendedor.
Para garantir o êxito do programa propõe-se a divisão de tarefas da seguinte
forma:


ficará a cargo da empresa de construção (empreiteira) a instalação e
operação dos equipamentos de controle do programa de controle de
emissão de poeira e a execução de todas as demais medidas de controle
previstas neste programa;



o responsável pela gestão ambiental do Estaleiro Jurong do Brasil ficará
incumbido de acompanhar a implementação do programa, de fiscalizar a
sua execução, de ajustar e melhorar os métodos de controle, realizando
inspeções visuais nas frentes de serviços e de elaborar relatórios de
acompanhamento, de avaliação e de melhorias das medidas propostas
neste programa.
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8.1.6 Cronograma Físico
A implementação das medidas de controle de emissão de poeira se dará de
maneira contígua ao início das atividades de instalação do canteiro de obras,
abertura de vias de acesso e operações de terraplanagem. O término se dará
com a conclusão das obras de implantação do empreendimento.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO LIMÍTROFE

8.2.1 Justificativa
A Resolução CONAMA n. 01 de 1990 dispõe sobre a emissão de ruídos, em
decorrência

de

quaisquer

atividades

industriais,

comerciais,

sociais

ou

recreativas, determinando padrões, critérios e diretrizes. Para que se possa
atender a esta Resolução é necessário também o atendimento à NBR 10151 Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que determina como, quando
e como devem ser realizadas as medições dos níveis de ruído limítrofe.

8.2.2 Metodologia
Para a realização das medições dos níveis de ruído deverão ser utilizados
instrumentos decibelímetros, circuito de compensação “A”, resposta lenta (slow),
com microfone protegido provido de filtro de vento, posicionado à altura de 1,5 m
e com inclinação aproximada de 45º em relação ao piso.

8.2.2.1 Localização dos Pontos de Monitoramento
Os monitoramentos deverão ser realizados em 27 pontos, distribuídos no
perímetro da área do empreendimento, regiões adjacentes e trecho de praia,
conforme observado na Figura 8-1.
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Figura 8-1: Mapa de localização dos pontos de monitoramentos
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8.2.2.2 Freqüência de Medição


Fase de instalação

As campanhas de monitoramento dos níveis de ruído na fase de instalação do
empreendimento serão realizadas trimestralmente, com apresentação de relatório
semestral ao Órgão Ambiental.


Fase de operação

Conforme exigido pela Resolução CONAMA 01 de 1990, as campanhas de
monitoramento dos níveis de ruído da fase de operação do empreendimento
deverão ser anuais. No entanto, para que se possa avaliar a eficiência das
medidas mitigadoras implementadas no estaleiro, durante o primeiro ano de
operação do empreendimento, serão realizadas medições trimestrais, com envio
de relatório semestral ao órgão ambiental.

8.2.2.3 Relatório
No relatório de monitoramento deverão constar no mínimo as seguintes
informações:


Marca, tipo ou classe e número de série de todos os equipamentos de
medição utilizados.



Data e número do último certificado de calibração de cada equipamento de
medição.



Mapa de localização dos pontos da medição.



Horário e duração das medições de ruído.



Nível de pressão sonora corrigido Lc, indicando as correções aplicadas.



Nível de ruído ambiente.



Valor do Nível de Critério de Avaliação (NCA) aplicado para a área e o
horário da medição.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS

8.3.1 Introdução e Justificativa

Embora o empreendimento esteja planejado para ser instalado em área de baixas
declividades, localizadas no topo dos tabuleiros e na planície costeira, a
existência de áreas de altas declividades entre as mesmas e a erosividade das
chuvas da área fazem com que as intervenções na mesma tenham que ser
acompanhadas de cuidados para se evitar fenômenos erosivos.
A construção e a operação do empreendimento demandarão uma série de
intervenções no meio físico, notadamente para terraplanagem, construções de
infraestrutura e implantação do dique seco, que resultarão na exposição de
horizontes subsuperficiais, lançamento de material terroso solto na superfície do
solo, redução da infiltração de água no solo e modificação do sistema de
drenagem local, que podem resultar na instalação de processos erosivos.
Estas intervenções, se realizadas sem o planejamento necessário, poderão
conduzir ao desencadeamento de processos erosivos do difícil controle, cujos
efeitos poderão se manifestar na alteração da qualidade dos recursos hídricos
locais e abertura de ravinas no interior da área.

8.3.2 Objetivo

Embora as medidas mitigadoras previstas estejam prevendo uma série de ações
preventivas como forma de evitar o desencadeamento de processos erosivos ou
promover o seu controle, o objetivo principal deste programa é de reafirmar,
estabelecer e consolidar ações que permitam um efetivo controle dos processos
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erosivos, bem como permitir o monitoramento visando a avaliação da eficiência
dessas ações.

8.3.3 Metodologia

O primeiro e principal aspecto metodológico deste programa se relaciona à
elaboração e execução de um bom planejamento para as intervenções no meio
físico, consciente de que, ainda nesta fase (planejamento), deverão ser adotados
mecanismos de controle erosivo de forma a prevenir, mitigar ou eliminar os efeitos
dessas intervenções.
Estes mecanismos de controle ambiental são extremamente variados, sendo
decorrentes do tipo e porte da intervenção, bem como do local de sua realização.
Assim sendo, este sistema preventivo de controle deverá contar com os
instrumentos abaixo descritos, sem, contudo, eliminar a possibilidade de adoção
de outras práticas de controle de erosão:


Implantação de um sistema de drenagem ao longo do canteiro de obras,
levando em consideração as chuvas intensas para a área e a área de
contribuição de águas superficiais, de modo a melhor dimensionar as
estruturas de drenagem.



A locação das vias de acesso deverá priorizar traçados que sejam menos
favoráveis ao desencadeamento de processos erosivos. Para tanto, estas
deverão ser locadas em áreas que possibilitem menor declividade do leito
estradal e taludes de menor altura e menor declividade. Os taludes já
existentes deverão ser reconformados de forma a passarem declividade
compatível com a alta erodibilidade do solo predominante nas encostas.
Além disso, assim que forem reconformados, no caso das vias existentes,
ou construídos, no caso das que serão construídas, os taludes deverão
receber vegetação imediata para diminuir sua exposição aos agentes que
promovem a erosão do solo.
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As estradas deverão ser cobertas por material apropriado e dotadas de
sistema de drenagem. Para sua cobertura, sugere-se que o tipo e textura
do material seja diferenciado de acordo com a declividade do leito estradal.
Nos trechos de mais alta declividade, as águas pluviais apresentam maior
energia de transporte e o material de recobrimento do leito deve ser mais
grosseiro que aqueles a serem utilizados nos trechos de mais baixa
declividade. Quanto ao sistema de drenagem, este deverá ser planejado de
modo a não permitir o acúmulo de águas de escoamento superficial por um
trecho muito longo. Assim, a intervalos que dependem da declividade do
leito, da intensidade da chuva de projeto e da bacia a montante da estrada,
deverão ser construídas canaletas de saída de água, que permitam que a
água seja encaminhada, com segurança, para fora do leito estradal. Essas
canaletas deverão ser construídas até local de baixa declividade, nunca
deixando sua extremidade à meia vertente. Na saída da canaleta, sempre
que necessário, deve-se construir dissipador de energia.



Deve-se evitar o quanto for possível a execução de cortes e aterros de
maior porte, com rampas extremamente longas ou demasiado íngremes.



Os taludes deverão ser dotados de mecanismos de proteção contra erosão
e quedas, construindo, sempre que necessário, canaletas de crista e de pé,
além de escadas dissipadoras de energia.



As canaletas de drenagem de maior porte deverão ser construídas com
solo-cimento.



Deve-se minimizar o intervalo de tempo entre a criação do talude e a sua
vegetação. Técnicas como hidrossemeadura, mantas biodegradáveis e
plantio de gramas em placas deverão ser consideradas e escolhido o mais
conveniente sob os aspectos técnico e econômico.



Deve-se priorizar a execução de práticas que envolvem o revolvimento do
solo durante o período seco do ano.
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O segundo aspecto metodológico deste programa é referente aos casos onde,
eventualmente, não seja eficiente a prevenção contra a instalação de processos
erosivos com a utilização das técnicas acima descritas. Neste caso, onde não se
conseguiu evitar o desenvolvimento inicial de alguns focos de erosão, os mesmos
deverão receber tratamentos específicos, conforme o tipo de ocorrência,
magnitude

e

localização,

atacando

as

causas

que

permitiram

o

seu

desencadeamento.

8.3.4 Controle e monitoramento
As formas de controle/monitoramento para estes processos erosivos deverão
envolver uma rígida inspeção visual de taludes e áreas com descarga d’água,
principalmente durante a estação chuvosa. Em caso de ocorrência de início de
processos erosivos, deve-se intervir imediatamente nos instrumentos de controle,
de forma que eles voltem a funcionar conforme projeto.

8.3.5 Cronograma Físico

O estabelecimento das ações preventivas deverá ocorrer durante a fase de
planejamento,

sendo

sua

execução

implementada

simultaneamente

às

intervenções no meio físico e mantido seu monitoramento/acompanhamento
durante o restante da fase de implantação do empreendimento, e também durante
a fase de operação.
Para as ações corretivas, nos casos onde eventualmente sejam adotadas, as
mesmas deverão ser implementadas imediatamente quando da constatação de
sua necessidade, devendo seu monitoramento ser executado até a correção do
problema.
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

8.4.1 Introdução e Justificativa
A implantação e a operação do Estaleiro Jurong Aracruz implicarão na execução
de

diversas

atividades

que

produzem

resíduos

sólidos,

desde

os

recicláveis/reutilizáveis até os perigosos, cujas destinações finais deverão ocorrer
em locais devidamente adequados e licenciados.
Na atual conjuntura, a sociedade passa por uma explosão demográfica baseada
no consumo e na cultura de usar/descartar, causando uma preocupação
crescente com o meio ambiente e, em especial, com o gerenciamento dos
resíduos produzidos. Com o correto gerenciamento de seus resíduos,
notadamente, as empresas, além de ganhos ambientais e adequação às
legislações pertinentes, geram vantagens financeiras, reduzindo o uso dos
recursos naturais e agregando valor de mercado a um produto tido anteriormente
como rejeito do processo produtivo.
A necessidade de se aproveitarem os resíduos não resulta apenas do propósito
de economizar: trata-se de uma ação fundamental para preservar o meio
ambiente. A gestão integrada de resíduos proporciona benefícios sociais,
econômicos e ambientais.
Neste Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, são estabelecidas as
diretrizes para os procedimentos a serem aplicados durante a instalação, pela
empreiteira contratada e supervisionados pelo empreendedor, e durante a
operação do empreendimento, visando ao cumprimento das legislações
ambientais federal, estadual e municipal vigentes.
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8.4.2 Objetivo

8.4.2.1 Geral
Este programa objetiva a mitigação dos possíveis impactos ambientais causados
pela geração dos resíduos sólidos durante as fases de instalação e operação do
Estaleiro Jurong Aracruz, no município de Aracruz/ES. O programa busca a
descrição dos resíduos sólidos, desde sua fonte geradora, tipo, classificação,
características e descrição do sistema de segregação, manuseio, coleta,
armazenamento temporário e destinação final dos mesmos.
A implementação deste programa visa assegurar que seja gerada a menor
quantidade possível de resíduos durante as fases do empreendimento, de forma
que não representem impactos significativos sobre o meio ambiente, ou que seus
efeitos sejam minimizados.

8.4.2.2 Específicos


Prever e classificar os principais resíduos a serem gerados nas fases de
implantação e operação do empreendimento.



Identificar, antes da obra, os locais adequados para a disposição dos
resíduos previstos.



Elaborar

um

plano

de

redução

da

geração,

coleta

seletiva

e

manejo/disposição de resíduos.


Descrever

as

técnicas

existentes

a

serem

implantadas

para

o

armazenamento, tratamento e disposição final dos diferentes tipos de
resíduos sólidos previstos para o empreendimento.


Manejar os resíduos durante as obras, conforme as especificações deste
Programa.



Fiscalizar, continuamente, as atividades geradoras de resíduos durante a
instalação e operação do empreendimento.
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Registrar todos os fluxos de cada resíduo, desde a sua geração até a
destinação final.

8.4.3 Público alvo
O público alvo deste Programa são todos os trabalhadores envolvidos na
construção e na operação do empreendimento, desde a gerência e funcionários
da JURONG DO BRASIL até os que forem por ela contratados ou
subcontratados, incluindo as empresas contratadas para coleta, transporte e
disposição final dos resíduos sólidos gerados. Fazem parte, também, do público
alvo o Poder Público local (Prefeitura de Aracruz) e o Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

8.4.4 Metodologia
As

diretrizes

e

procedimentos

quanto

à

identificação,

classificação,

acondicionamento temporário e final dos resíduos adotados neste programa estão
baseados em técnicas recomendadas pelas legislações pertinentes e normas
técnicas específicas, obedecendo aos padrões estabelecidos pelos órgãos
ambientais.
Neste programa são apresentadas e adotadas condutas de gerenciamento que
priorizam a segregação por grupo de resíduos, objetivando principalmente:


Distinguir os resíduos provenientes do processo produtivo e do setor
administrativo/operacional.



Adotar alternativas para disposição final, com vistas prioritariamente a
reutilização, reciclagem e comercialização.



Adotar medidas para a redução de volumes gerados.



Identificar e acondicionar adequadamente os resíduos gerados, mesmo os
que não necessitem de manejo especial.
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O gerenciamento de resíduos provenientes das fases de instalação e operação do
Estaleiro Jurong Aracruz seguirá os critérios adotados neste programa, permitindo
o acompanhamento das informações e o rastreio de todos dados relacionados à
geração, coleta, acondicionamento, transporte, disposição intermediária e final
dos resíduos gerados pela empresa. Estão previstos as etapas descritas a seguir,
desde a geração até a destinação final dos resíduos.

8.4.4.1 Etapa I - Identificação e classificação dos resíduos
Os resíduos a serem gerados na fase de implantação e de operação do
empreendimento deverão ser classificados conforme o estabelecido nas
Resoluções CONAMA nos 307/02 e 348/04, que classificam os resíduos da
construção civil, e segundo a Norma NBR 10.004/04, da ABNT, que classifica os
resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública,
para que eles possam ter manuseio e destinação final adequados. Deverá,
também, ser seguido o padrão de cores para os recipientes coletores,
estabelecido pela Resolução CONAMA nº275/01 (Figura 8-2).

Papel/Papelão

VERMELHO

Plástico

VERDE

Vidro

AMARELO

Metal

PRETO

Madeira

LARANJA

Resíduos Perigosos

AZUL

BRANCO

Resíduos ambulatoriais
e de serviços de saúde

ROXO

Resíduos radioativos

MARROM

Resíduos orgânicos

CINZA

Resíduo geral não reciclável ou
misturado, ou contaminado não
passível de separação

Figura 8-2: Padrão de Cores, conforme Resolução CONAMA 275/01
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Com isso, os resíduos deverão obedecer à seguinte classificação:


Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais
como:
a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e
de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplenagem;
b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações:
componentes

cerâmicos

(tijolos,

blocos,

telhas,

placas

de

revestimento, etc.), argamassa e concreto;
c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas
em concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos
canteiros de obras;


Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;



Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação/reutilização, tais como os produtos oriundos do
gesso, isopor, entre outros;



Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção,
tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou
prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e
demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos
nocivos à saúde.

Quanto aos seus potenciais riscos ambientais, para que os resíduos possam ter
manuseio e destinação adequados, devem obedecer à norma de classificação
NBR 10.004/04:
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Resíduos Classe I – Perigoso

São aqueles que apresentam periculosidade para a saúde pública e o meio
ambiente em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade.


Resíduos Classe II – Não Perigoso

a) Resíduos Classe II-A – Não Inertes: São aqueles que podem ter
propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade
em água. Como exemplo desses materiais, citam-se madeira, papel e
papelão.
b) Resíduos Classe II-B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando solubilizados
em água, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da
água, exceto em relação aos padrões de aspecto, cor, turbidez, dureza e
sabor. Como exemplo desses materiais, podem-se citar rochas, tijolos, vidros
e certos plásticos e borrachas, que não são decompostos prontamente.
Conhecidos previamente os resíduos, foram consultados os Anexos A, B, D e E
da NBR- 10004:2004, buscando quais se enquadravam dentro delas, sendo
classificados como Classe I – Perigosos.

8.4.4.2 Etapa II – Segregação e acondicionamento dos resíduos
Os processos envolvidos na implantação e operação do empreendimento gerarão
resíduos passíveis de reutilização, de reciclagem ou que possam servir como
matéria prima para outro tipo de atividade. Para que isso aconteça, os mesmos
precisam apresentar “qualidade”, ou seja, devem ser coletados e armazenados de
forma que não se misturem ou que percam suas características. Esse tipo de
controle ambiental pode se tornar uma fonte de renda adicional para a empresa.
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A mistura de resíduos sólidos além de poder provocar reações indesejáveis,
interfere na “qualidade” e características dos mesmos, podendo causar um
aumento do volume de resíduo a ser tratado/disposto, ocasionando aumento de
custo, principalmente se a mistura for considerada perigosa.
Os resíduos recicláveis, como papel, metal, plástico e vidro, dentre outros, não
podem estar contaminados com qualquer outro tipo de resíduos, como os
orgânicos ou oleosos, por exemplo, antes de seu armazenamento, que deve ser
em recipientes com tampas e protegidos das intempéries e vetores de doenças.
A segregação deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem,
ou nas áreas de acondicionamento, respeitadas as classes de resíduos. A forma
de coleta dependerá do tipo de resíduo, da quantidade gerada e da freqüência de
geração. Os acondicionadores serão identificados utilizando-se as cores
padronizadas na Resolução CONAMA Nº 275 de 25 de abril de 2001,
apresentadas anteriormente.

8.4.4.3 Etapa III - Coleta e Transporte dos Resíduos
O gerador deverá garantir, até a etapa de coleta e transporte, o confinamento dos
resíduos após a geração, assegurando, em todos os casos, as condições de
reutilização e de envio para reciclagem.
O transporte interno dos resíduos, ou seja, nos canteiros de obras, deverá
considerar o uso de equipamentos que facilitem o trabalho dos funcionários. Ao
final de um serviço, os resíduos deverão ser transportados até a área de
armazenamento. Para o transporte de resíduos devem ser observadas as normas
ABNT de transporte de cargas perigosas, NBR-7500, NBR-7501, NBR-7502,
NBR-7503, NBR-7504 e NBR-13221.
As tarefas de limpeza da obra estão ligadas ao momento da geração dos
resíduos, à realização simultânea da coleta, segregação e à varrição dos
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ambientes. Quanto maior for a freqüência e menor a área-objeto da limpeza,
melhor será o resultado final, com redução do desperdício de materiais e
ferramentas de trabalho, melhoria da segurança na obra e aumento da
produtividade dos operários.
Todos envolvidos na manipulação dos resíduos deverão estar devidamente
equipados com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados, com
capacetes, luvas, botas, óculos e uniformes. Os EPIs deverão estar sempre
higienizados e em boas condições de utilização, da mesma forma que os
equipamentos e recipientes empregados. Deve-se dar preferência a produtos de
limpeza neutros e biodegradáveis.
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8.4.4.4 Etapa IV - Armazenamento temporário e disposição final dos resíduos
Estima-se que, durante a fase de construção e operação do empreendimento,
serão gerados resíduos de todas as classes. Dever-se-á dar maior atenção à
possibilidade de reaproveitamento dos resíduos antes de seu descarte. O
tratamento externo deverá direcionar os resíduos para suas devidas destinações
finais, sempre maximizando a reciclagem. Atenção especial deverá ser dada à
possibilidade da reutilização de materiais ou mesmo à viabilidade econômica da
reciclagem dos resíduos no canteiro (instalação) ou no estaleiro (operação),
evitando sua remoção e destinação.
A gestão dos resíduos sólidos gerados será conduzida e documentada em
cumprimento aos dispositivos legais e à boa prática de gerenciamento ambiental.
As empresas contratadas para efetuarem a disposição final deste material
deverão estar licenciadas para exercerem tal atividade. Os manifestos de
transporte e certificados de destinação destes resíduos deverão ser arquivados e
disponibilizados aos órgãos fiscalizadores quando forem solicitados.

8.4.4.4.1 Fase de Instalação
Os resíduos gerados serão armazenados em local determinado e dimensionado
para tal finalidade. Este deverá ser disposto em área interna ao canteiro de obras
e próximo ao local de geração.
Após acúmulo de volume que viabilize a destinação final dos resíduos, estes
estarão aptos a serem retirados das áreas de armazenamento temporário de
resíduos e encaminhados aos seus respectivos fins, conforme descrições a
seguir:
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Estes resíduos deverão ser reutilizados nas atividades construtivas, na forma de
agregados, ou dispostos em bota-foras licenciados, ou mesmo encaminhados a
áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a
permitir sua utilização ou reciclagem futura.


Resíduos Classe B

Estes deverão ser encaminhados a empresas que a permitir sua reutilização ou
reciclagem futura. Não poderão estar contaminados com qualquer outro tipo de
resíduos, como os orgânicos ou oleosos, por exemplo, antes de seu
armazenamento, e deverão ser armazenados em recipientes com tampas e
protegidos das intempéries.


Resíduos Classe C

Estes resíduos deverão ser encaminhados para um aterro de construção civil, ou,
ainda, para aterro industrial.


Resíduos Classe D

Estes resíduos serão encaminhados a aterros industriais e/ou empresas que
promovam incineração, coprocessamento ou rerrefino. Os resíduos perigosos,
Classe D, como pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, hospitalares, dentre
outros, deverão ser acondicionados em recipientes especiais e que assegurem o
isolamento destes do meio ambiente, até que cheguem às suas devidas
destinações finais. Cabe lembrar que os resíduos perigosos também poderão ser
recicláveis, como as baterias, lâmpadas e óleos usados.
É importante ressaltar que o concreto a ser utilizado na obra deverá ser adquirido
de terceiros, neste caso, quaisquer volumes de concreto que estejam fora de
especificação

técnica

deverão

retornar

à

concreteira,

ficando

sob

sua

responsabilidade a disposição final deste resíduo.
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8.4.4.4.2 Fase de Operação
Os resíduos classificados previamente como Classe II-B não poderão estar
contaminados com substâncias, materiais ou outros resíduos Classe I ou II-A. Ex:
uniformes contaminados com óleo lubrificante ou graxa serão considerados
Classe I.
Os resíduos gerados durante a operação do Estaleiro Jurong Aracruz serão
armazenados em local com área de 1.800 m², piso impermeabilizado, ventilado e
composto por um ambiente coberto (Galpão de Resíduos) de e outro descoberto
(Pátio de Resíduos).
Os resíduos perigosos serão acondicionados em tambores ou similares, desde
que atendam as condições técnicas de segurança. O armazenamento de
tambores de resíduos Classe I ou II será realizado no Galpão de Resíduos. Essa
forma de armazenamento obedecerá aos seguintes critérios:


Os tambores ou similares serão devidamente identificados, através de
cores (CONAMA 275/01);



Os recipientes de acondicionamento serão de materiais compatíveis com
as características dos resíduos;



Os tambores ou similares ficarão fechados, só sendo abertos para a
verificação e manipulação dos resíduos;



O local de armazenamento dos resíduos Classe I ou II será coberto e
possuirá piso impermeabilizado; os recipientes não deverão ficar apoiados
diretamente sobre base, mas sobre pallets;



Uma das baias do galpão de resíduos possuirá um sistema de contenção
de resíduos líquidos derramados, de forma que também impeça o fluxo de
escoamento superficial da vizinhança para seu interior e com um dreno
com válvula de bloqueio para o caso de uso de água no combate a
incêndio;
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No caso da ocorrência de vazamentos ou derramamentos de resíduos, os
mesmos deverão ser recolhidos da caixa de acumulação e novamente
acondicionados em recipientes novos;



O responsável pelo sistema de armazenamento deverá realizar inspeções
periódicas visando identificar possíveis irregularidades.

Após acúmulo de volume que viabilize a destinação final dos resíduos, estes
estarão aptos a serem retirados das áreas de armazenamento temporário de
resíduos e encaminhados aos seus respectivos fins, conforme descrições a
seguir:


Resíduos Classe IIB

Este grupo é composto, basicamente, por: sucata metálica, madeira usada, tubos,
flanges, válvulas, entre outros materiais inertes. Devido às dimensões, geralmente
de grande porte, este material será disposto no Pátio de Resíduos. Estes resíduos
serão comercializados para reaproveitamento de sua parte metálica e plástica,
principalmente. O Pátio de Resíduos será em área descoberta e possibilitará a
segregação destes tipos de resíduos, para que possam ser comercializados
posteriormente.


Resíduos Classe IIA e I

Pelas características básicas destes resíduos, eles serão armazenados no
Galpão de Resíduos, dimensionado para disposição intermediária da grande
maioria dos grupos de resíduos. O galpão tornará possível à disposição
intermediária destes resíduos, de forma a garantir a segurança no seu estoque e
a minimização de riscos ambientais. Os resíduos perigosos (Classe I) serão
acondicionados em tambores e empilhados conforme a necessidade e condições
adequadas.
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MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E
EFLUENTES

Para o cumprimento deste programa, deverá ser elaborado um projeto para
monitorar a qualidade dos cursos d’água que drenam a área de influência direta
do empreendimento, das águas de escoamento superficial do interior do mesmo,
assim como de seus efluentes líquidos.

8.5.1 Introdução/justificativa
Existem três cursos d’água que drenam a área, dois intermitentes e um
permanente. Dos dois intermitentes, os talvegues Norte e Sul, o primeiro
atravessa a área em seu sentido transversal, enquanto o último tem a totalidade
de seu leito no interior da mesma. Ambos terão seus leitos perturbados pela obra,
o talvegue Sul será praticamente todo aterrado, deixando de ser um curso d’água
intermitente, enquanto que, no talvegue Norte, será implantado um espelho
d’água a montante de onde será construído o dique seco, em seu trecho final. O
rio permanente que drena a área do empreendimento é o córrego do Sahy, em
cuja foz existe um manguezal de dimensões consideráveis e que recebe águas de
escoamento superficial provenientes da área do empreendimento. Estas águas
superficiais aportam ao estuário através de uma depressão no terreno localizada
ao sul da área do empreendimento.
Sendo um empreendimento de grandes dimensões, as águas de escoamento
superficial provenientes de eventos pluviométricos que precipitarão sobre sua
área poderão atingir volumes significativos, carreando poluentes para o leito dos
corpos d’água da área. Conforme sugerido no Capítulo 7 referente às Medidas
Mitigadoras dos Impactos, deverá ser construída uma lagoa de decantação para
as águas superficiais antes de estas serem descartadas.
O empreendimento contempla a construção de duas estações de tratamento de
efluentes, sendo uma para efluentes domésticos e outra para efluentes industriais.
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8.5.2 Objetivos
Os objetivos deste projeto são:


Acompanhar as alterações de qualidade das águas dos corpos hídricos
interiores na área de influência do estaleiro;



Acompanhar a qualidade dos efluentes das estações de tratamento do
empreendimento;



Acompanhar a qualidade das águas de escoamento superficial do
estaleiro.

8.5.3 Público alvo
O público alvo deste Programa é composto pela administração do estaleiro,
especialmente seu setor ambiental, e técnicos de órgãos ambientais. Fazem
parte, também, do público alvo o Poder Público local (Prefeitura de Aracruz) e o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

8.5.4 Plano de Trabalho/Metodologia
De forma resumida, a metodologia e algumas orientações e diretrizes para
compor o Plano de Trabalho estão descritas a seguir.

8.5.4.1 Identificação dos pontos de monitoramento de qualidade das águas
Para o curso d’água do talvegue Norte, deverão ser coletadas amostras em um
ponto situado a montante da área do empreendimento e em outro no espelho
d’água a ser criado no interior da área.
Para o córrego do Sahy, deverão ser coletadas amostras em dois pontos, o
primeiro a montante e o segundo a jusante da área onde a depressão no terreno
que existe ao sul da área do empreendimento se encontra com o estuário. Os
efluentes das estações de tratamento deverão ser monitorados em seções
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localizadas imediatamente a montante e a jusante do ponto de lançamento no
corpo receptor. Os efluentes da lagoa de decantação de águas de escoamento
superficial deverão ser monitorados em ponto localizado imediatamente a jusante
da mesma.
A posição geográfica exata destes pontos deverá ser determinada e apresentada
em mapa em escala compatível.

8.5.4.2 Determinação dos parâmetros de qualidade de água a serem analisados
Os parâmetros de qualidade de água a serem analisados deverão ser
determinados antes do início deste Programa de Monitoramento. Para tanto,
deverá ser feita uma análise do tipo de material a ser tratado nas estações, da
eficiência do tratamento, assim como do tipo de efluente a ser originado.

8.5.4.3 Periodicidade de amostragem
Para o caso da lagoa de decantação de águas de escoamento superficial,
deverão ser coletadas amostras durante os principais eventos pluviométricos.
Para tanto, deverá ser instalado um amostrador automático a ser acionado pela
elevação do nível de água do canal de saída da lagoa e a tubulação de entrada
do amostrador posicionada imediatamente a jusante da lagoa de decantação.
Para amostragem do curso d’água do talvegue Norte e do córrego do Sahy, e dos
efluentes dos sistemas de tratamento de efluentes, deverão ser coletadas
amostras mensalmente.
Após a coleta, as amostras deverão ser conservadas apropriadamente e
encaminhadas imediatamente a laboratório especializado para análise.
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8.5.4.4 Definição do intervalo de tempo de monitoramento
A amostragem do curso d’água do talvegue Norte e do córrego do Sahy deverá
ser iniciada pelo menos dois meses antes do início da instalação do canteiro de
obras, devendo perdurar durante toda a obra e durante um ano após o término da
implantação do mesmo.

8.5.5 Cronograma Físico
O cronograma deste programa de monitoramento dependerá do intervalo de
tempo em que perdurarão as obras. O início do mesmo se dará a dois meses do
início da instalação do canteiro de obras e terminará no final do primeiro ano após
o final das obras de instalação do estaleiro.

8.5.6 Avaliação e continuidade
Ao término do programa, no final do primeiro ano após o fim da instalação do
estaleiro, este será avaliado quanto ao posicionamento dos pontos de
amostragem, parâmetros escolhidos e periodicidade de amostragem. A
continuidade do programa deverá ser estabelecida em comum acordo com o
órgão ambiental.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

8.6.1 Introdução e justificativa
As atividades previstas no empreendimento, tanto para a fase de instalação como
para a fase de operação, a exemplo do armazenamento de combustíveis e
presença de oficinas de manutenção, se apresentam com potencial para
promoverem alteração da qualidade das águas subterrâneas do aquífero raso da
região, sobretudo em casos acidentais.
Outra forma potencial para que possa vir a ocorrer a contaminação do lençol
freático refere-se a vazamento de resíduos e efluentes oleosos para o meio
ambiente. Particularmente no caso do Estaleiro Jurong Aracruz, face às
dimensões do empreendimento, espera-se o manuseio de volumes significativos
de insumos e produtos durante a operação, bem como taxas de geração elevadas
de resíduos nesta mesma fase.
Dentre os resíduos a serem gerados no empreendimento encontram-se aqueles
classificados como perigosos – Classe I, a exemplo de resíduos contendo óleos,
graxas e lubrificantes, vernizes, baterias, pilhas, resíduos de jateamento, que
antes de serem encaminhados para disposição final ou tratamento deverão ser
armazenados temporariamente na área do empreendimento.
O conjunto de todas estas atividades, instalações, resíduos armazenados e
efluentes gerados se apresenta com grande potencial para promoverem
alterações na qualidade das águas subterrâneas do aqüífero freático da região
em estudo.
Adicionalmente, têm-se ainda, durante a fase de implantação, as interferências
previstas para o lençol freático na área do empreendimento e seu entorno,
referentes à necessidade de rebaixamento deste lençol freático para que seja
possível a construção do dique seco. A construção deste dique irá rebaixar o nível
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das águas freáticas na região dos Tabuleiros Costeiros através da criação de um
cone de depleção a partir do mesmo. Este cone tenderá a se normalizar a partir
de uma determinada distância da escavação para implantação do dique.
O rebaixamento do lençol se torna necessário para que a água do lençol não
aflore dentro da escavação quando o avanço da escavação atingir o nível freático,
atrapalhando o desenvolvimento da obra.
A técnica de rebaixamento do lençol freático prevê a instalação de alguns poços
para que se realize o bombeamento das águas do mesmo no entorno da área a
ser escavada, provocando o rebaixamento localizado destas águas. É este
bombeamento que irá criar o cone de depleção que aprofundará o nível do lençol
freático na área do estaleiro e seu entorno.
Este rebaixamento localizado do lençol freático poderá resultar em problemas de
indisponibilidade de água para eventuais usuários que realizem a captação de
água em cacimbas ou poços rasos no entorno do empreendimento. Da mesma
forma, poderá haver redução da disponibilidade hídrica de subsuperfície para a
vegetação desta área.
Para a fase de operação do empreendimento este impacto não é esperado, uma
vez que o dique seco deverá ser dotado de paredes laterais de concreto, não
mais sendo necessário o bombeamento do lençol freático. Esta parede lateral
deverá funcionar como uma barreira hidráulica para a circulação das águas
subterrâneas naquele local, mas estas não mais serão rebaixadas. Espera-se que
nesta fase ocorra o retorno do lençol freático aos seus níveis normais,
respeitando-se a sazonalidade e oscilações do mesmo.
São estas alterações potenciais que poderão vir a ocorrer no lençol freático que
justificam a adoção de um programa de acompanhamento do nível do lençol
freático e da qualidade das águas subterrâneas na região do empreendimento.
Com a implantação do programa ora proposto, antes do início da fase de
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instalação, será possível acompanhar tanto as variações do nível lençol freático
quanto de sua qualidade ao longo do tempo.
Contribui ainda para justificar o presente programa os aspectos legais,
respaldados pela Lei Estadual nº 6.295, de 26 de julho de 2000, que dispõe sobre
a administração, proteção e conservação das águas subterrâneas do domínio do
Estado e dá outras providências.
Assim, este programa deverá se constituir em um instrumento de controle
ambiental relativo ao aspecto ambiental representado pelas águas subterrâneas,
uma vez que os resultados do monitoramento permitirão, caso necessário, a
tomada de decisões e a articulação de ações e medidas visando a reversão de
alguma eventual alteração na qualidade das águas subterrâneas.

8.6.2 Objetivos
Este programa tem como objetivos principais o que se apresenta a seguir:


Confirmar a caracterização inicial das águas subterrâneas realizada no
diagnóstico ambiental e permitir o monitoramento da qualidade do lençol
freático, garantindo o acompanhamento de sua qualidade e permitindo o
melhor gerenciamento deste aspecto ambiental;



Acompanhar as oscilações do lençol freático durante a etapa de
construção do dique seco, quando ocorrerá o rebaixamento do lençol
freático, permitindo a identificação de eventuais prejudicados por tal
rebaixamento, de forma que possa haver a compensação imediata de tais
prejuízos.
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8.6.3 Plano de trabalho e metodologia
Apresenta-se a seguir, de forma resumida, a metodologia e algumas orientações
e diretrizes para compor o Plano de Trabalho a ser desenvolvido para
implantação do programa proposto de monitoramento das águas do lençol
freático.

8.6.3.1

Fase anterior à instalação do empreendimento

Nesta fase, anteriormente ao início das obras, deverá ser realizado o cadastro de
eventuais usuários das águas do lençol freático nos possíveis locais onde haverá
rebaixamento do mesmo, quantificando-se o volume utilizado por cada usuário.
Este cadastro tem por objetivo preparar o usuário e o empreendedor para a
necessidade de se realizar o aprofundamento dos poços rasos ou cacimbas de
forma a garantir a manutenção do nível de água para os usuários da mesma.
Em seguida deverão ser instalados poços provisórios de monitoramento de nível
de água compondo uma rede estrategicamente distribuída para avaliar
adequadamente o rebaixamento do lençol freático até o retorno do lençol às suas
condições originais ou próximas daquelas.
A periodicidade a ser utilizada na parte do programa voltada para o controle de
nível deverá ser de 5 dias em todos os poços, devendo os relatórios referentes a
esta parte do programa serem apresentados ao IEMA trimestralmente enquanto
durar a escavação do dique seco, indicando a existência de prejudicados pelo
rebaixamento do aquífero.
O relatório final deverá ser conclusivo, indicando as oscilações ocorridas e a
comparação entre os níveis inicial e final e seus reflexos para os usuários do
lençol freático.
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Fases de instalação e operação do empreendimento

Durante a fase de instalação do empreendimento deverão ser instalados poços de
monitoramento de águas subterrâneas de forma a compor uma rede de poços de
monitoramento permanentes que permitam o acompanhamento da qualidade das
águas ao longo da operação do empreendimento.
Relacionam-se a seguir as diversas etapas que deverão compor esta parte do
programa.
Instalação dos Poços de Monitoramento
Com base no posicionamento estabelecido para os poços de monitoramento da
água, serão realizadas as perfurações e implantados os poços de monitoramento,
segundo a Norma ABNT NBR 13.895 – Construção de Poços de Monitoramento e
Amostragem.
Realização de Testes de Permeabilidade
Em alguns poços de monitoramento estrategicamente selecionados deverão ser
realizados

testes

de

permeabilidade

para

a

determinação

das

novas

características hidráulicas do subsolo (condutividade hidráulica) após a criação de
cortes e aterros no terreno, visando a determinação da velocidade de escoamento
do fluxo de água subterrânea.
Levantamento Topográfico
Depois de perfurados e montados, os poços de monitoramento serão amarrados
topograficamente em base cartográfica, determinando-se as cotas da boca e do
nível de água de cada poço, de forma a definir com precisão um novo Mapa
Potenciométrico e as direções preferenciais de escoamento das águas de
subsuperfície após as intervenções a serem realizadas no terreno.
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Definição dos Parâmetros a Serem Analisados em Cada Amostra
Ressalta-se que os parâmetros a serem analisados deverão ser elencados na
etapa posterior do licenciamento ambiental, quando do detalhamento do presente
programa. Todavia, deverão necessariamente ser adequados aos produtos ou
resíduos manuseados e armazenados em superfície em cada local onde se
pretende instalar um poço de monitoramento. Deverá ser apresentada uma
relação indicando, para cada ponto de monitoramento, os parâmetros a serem
analisados em laboratório.
Amostragens e Análises Laboratoriais
As amostras de água subterrânea serão coletadas, preservadas e analisadas,
segundo o Guia de Amostras da CETESB, determinando-se os parâmetros a
serem indicados. Para a coleta serão utilizados baylers descartáveis de
polietileno, sendo um bayler individual para cada poço.
Análise e Interpretação dos Resultados Analíticos
Os resultados analíticos referentes a cada campanha de monitoramento da
qualidade da água subterrânea serão devidamente tratados e comentados.
Como padrão de comparação para os resultados analíticos obtidos em laboratório
deverá ser adotada a recente Resolução CONAMA 396/08, de abril de 2008.
Esta Resolução, que dispõe sobre as diretrizes ambientais para enquadramento
das águas subterrâneas, apresenta, dentre outros aspectos, uma listagem de
compostos com os respectivos Valores Máximos Permitidos (VMP) para as águas
subterrâneas no Brasil. Utilizar-se-ão os VMPs desta Resolução CONAMA
referentes ao uso preponderante de consumo humano, que são mais
conservadores

e

restritivos

que

os

usos

preponderantes

referentes

dessedentação de animais, irrigação e recreação.
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Periodicidade
O detalhamento do programa, a ser elaborado nas etapas subseqüentes do
licenciamento ambiental, deverá estabelecer a periodicidade do monitoramento,
ressaltando-se, todavia, que a partir dos resultados analíticos obtidos no primeiro
ciclo de monitoramento, associados à velocidade de fluxo, será possível avaliar a
necessidade de um acompanhamento sistemático de alguma área específica,
caso

ocorram

alterações

que

justifiquem

tal

procedimento,

ou

ainda

redimensionar a periodicidade de monitoramento, reduzindo-se às campanhas
anuais.
Relatórios
Os relatórios referentes ao Programa de Monitoramento da Qualidade do Lençol
Freático, que deverão ser apresentados ao IEMA, consistem em dois tipos de
relatório, sendo um relativo a implantação dos poços e o outro referente ao
monitoramento das águas subterrâneas. Detalha-se a seguir o conteúdo destes
dois tipos de relatórios:
O Relatório de Implantação dos Poços deverá conter:


Mapa indicando a localização precisa dos poços instalados;



Perfis litológicos ao longo de cada poço instalado;



Perfil construtivo de cada poço instalado;



Resultados dos testes de permeabilidade e métodos utilizados nos testes;



Levantamento topográfico das bocas dos poços instalados;



Mapa Potenciométrico da área com indicação das direções dos fluxos
preferenciais das águas subterrâneas e sua velocidade aparente.

O Relatório do Monitoramento dos Poços deverá conter:


Mapa com a localização das atividades realizadas;



Tabelas com apresentação dos resultados analíticos;



Diagnóstico da qualidade das águas subterrâneas, comparando-se os
resultados com padrões legais;

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1688



Programas Ambientais
8

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Análise crítica dos resultados quando comparados aos padrões de
qualidade de água subterrânea aceitos nacional e internacionalmente;



Identificação das áreas e instalações com evidências de contaminações,
caso existentes;

8.6.3.3

Cronograma Físico

A implantação da parte do programa voltada para o controle de nível deverá se
iniciar antes do inicio das obras de escavação do dique seco, estendendo-se até o
término das mesmas. A parte deste programa voltada para o monitoramento da
qualidade das águas subterrâneas deverá ocorrer, necessariamente, antes do
início da fase de operação do empreendimento, de forma a confirmar a
caracterização da qualidade das águas anteriormente ao início da operação do
empreendimento.
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ESTALEIRO

JURONG ARACRUZ

8.7.1 Introdução e Justificativas
Nas fases de instalação e operação, a ressuspensão de sedimento durante as
atividades de dragagem e operação portuária poderá afetar a comunidade
pelágica, bentônica e nectônica. Além disso, com a construção da nova estrutura
de enrocamento (Cais e quebramar) haverá ampliação dos locais para fixação
das espécies incrustantes e para abrigo de variadas espécies dos diversos grupos
que compõem a fauna da região. Na fase de operação do empreendimento, o
lançamento de óleo e efluentes, mesmo que tratados deverá representar um risco
de alteração da qualidade das águas marinhas e por conseqüência afetar as
comunidades aquáticas do entorno. Soma-se a isso, o risco de introdução de
espécies exóticas (água de lastro), o atropelamento, afugentamento e
aprisionamento de fauna. Esse cenário, além disso, apresenta o potencial de
interferência nos recursos pesqueiros, afetando a comunidade de pesca artesanal
local. Nesse sentido, propõe-se a implantação dos seguintes programas para a
fase de instalação e operação do empreendimento:


Programa de monitoramento da comunidade planctônica (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton).



Programa de monitoramento da comunidade bentônica (fitobentos e
zoobentos de substrato inconsolidado e consolidado).



Programa de monitoramento da ictiofauna marinha.



Programa de monitoramento da atividade pesqueira.



Programa de monitoramento de fauna durante a operação do dique seco.
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8.7.2 Objetivos

8.7.2.1 Objetivo Geral
O presente Programa tem como objetivo principal identificar e avaliar os possíveis
efeitos ao meio ambiente oriundos da instalação e operação do empreendimento.

8.7.2.2 Objetivos Específicos


Monitorar

a

comunidade

planctônica

(fitoplâncton,

zooplâncton

e

ictioplâncton) da área de influência do empreendimento.


Monitorar a comunidade a comunidade bentônica (fitobentos e zoobentos
de substrato inconsolidado e consolidado) da área de influência do
empreendimento.



Monitorar a comunidade ictiofauna marinha da área de influência do
empreendimento.



Monitorar a comunidade atividade pesqueira da área de influência do
empreendimento.



Monitorar a fauna durante a operação do dique seco com objetivo de
minimizar injúrias a organismos marinhos carreados durante o processo.



Monitorar o lançamento do material dragado na área do Bota-fora.

8.7.3 Metodologia

8.7.3.1 Área de Estudo e Desenho Amostral
A área de estudo proposta no presente programa de monitoramento do Estaleiro
Jurong Aracruz compreenderá a área de influência do empreendimento, sendo o
desenho amostral proposto na Figura 8-3. Dessa forma, são propostos para as
comunidades planctônicas 12 pontos amostrais, sendo que duas deste serão
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localizadas na área destinada ao descarte do sedimento proveniente das
operações

de

dragagem.

Para

a

comunidade

bentônica

de

substrato

inconsolidado os mesmos pontos amostrais são propostos, entretanto, para a
comunidade bentônica de substrato consolidado, cinco pontos amostrais são
propostos, sendo que dois destes são direcionados para as estruturas artificiais
que serão instaladas na região (cais e quebra-mar). Para a comunidade de
peixes, três estações amostrais são propostas.

Figura 8-3: Localização dos pontos e estações amostrais do Programa de
Monitoramento Marinho do Estaleiro Jurong Aracruz.
Legenda: Pontos Azuis – Pontos amostrais de plâncton e bentos de substrato inconsolidado;
Pontos Vermelhos – Pontos Amostrais de bentos de substrato consolidado natural;
Pontos Verdes – Pontos Amostrais de bentos de substrato consolidado artificial;
Linhas Amarelas – Estações Amostrais de Ictiofauna;
Área em L (laranja) – Área do Bota-fora (ilustrativa).

O monitoramento da biota aquática será feito com periodicidade trimestral, sendo
a primeira campanha pré-operacional (caracterização) antes do inicio das
atividades de instalação. Serão caracterizados os seguintes grupos biológicos do
ambiente marinho: plâncton (fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton), bentos
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(fitobentos e zoobentos de substrato inconsolidado e consolidado), ictiofauna e
atividade pesqueira. Durante a operação do dique seco, na fase de operação do
empreendimento, também será realizado um monitoramento da fauna com
potencial ocorrência de captura acidental durante o processo de enchimento do
dique. É importante ressaltar que a malha amostral abrange tanto o ambiente
marinho adjacente ao empreendimento, quanto a área de Dragagem e Bota-fora.

8.7.3.2 Comunidade Fitoplanctônica
As amostras quantitativas de fitoplâncton serão coletadas em 10 pontos amostrais
utilizando-se uma garrafa de Van Dorn na superfície e fundo dos pontos
amostrais. Já na área de descarte as coleta serão realizadas em 2 pontos
amostrais, também na superfície e fundo. Ao mesmo tempo, será realizado um
arrasto horizontal na sub-superfície durante 5 minutos em cada ponto amostral
com uma rede de plâncton do tipo cilíndrico-cônica com abertura de malha de 60
micrômetros de diâmetro de boca para análise qualitativa do fitoplâncton. Todas
as amostras serão imediatamente fixadas com solução de formol a 5%.
A observação qualitativa do fitoplâncton, para obtenção da lista de espécies será
realizada em microscópio óptico, equipado com câmara clara e ocular de
medição.

Os

características

organismos
morfológicas

serão
e

identificados
morfométricas,

analisando-se
utilizando-se

as

suas

bibliografia

especializada, destacando: PRESCOTT (1975), KOMARÉK & FOTT (1983),
SANT’ANNA (1984), BALECH (1988), PARRA & BICUDO (1995) e TOMAS
(1997).
A contagem do fitoplâncton será feita utilizando-se câmaras de sedimentação de
Uthermöhl (UTHERMÖHL, 1958) em microscópio invertido com aumento de 400
vezes. O procedimento de contagem escolhido será o dos campos aleatórios
descritos por UEHLINGER (1964).
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Para cada amostra serão contadas duas réplicas, tendo como resultado final uma
média entre as duas contagens. Os resultados serão expressos em indivíduos por
unidade de volume (ml), calculado pela fórmula modificada de WETZEL E
LIKENS (1979):
N = n . A/a . 1/V
Onde,
N = Número de células (ou indivíduos) por ml
n = Número de células (ou indivíduos) contadas
a = Área contada (no de campos x área do campo)
A = Área total da câmara
V = Volume total sedimentado
Para o estudo de diversidade da comunidade fitoplanctônica será aplicado o
índice de diversidade de Shannon-Wiener.
H’= - (ni/N) log (ni/N)
Onde,
ni: valor de importância de cada espécie
N: total dos valores de importância.
A riqueza de espécies será calculada através do numero total de espécies
encontradas (S).
Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula:

J = H/log(S)
Onde,
H é o índice de Shannon-Wiener; e
S o número total de espécies.
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8.7.3.3 Amostragem Comunidade Zooplanctônica
Para as coletas do zooplâncton será utilizada uma rede cilindro-cônica com 60
centímetros de abertura de boca e malha de 200 micrômetros, dotada de
fluxômetro mecânico, para estimar a quantidade de água filtrada pela rede em m3
(KRAMER ET AL., 1994; OMORI & IKEDA, 1992). As amostras serão coletadas
em 10 pontos amostrais em duplicatas para análise quantitativa na área de
estudo. Já na área de descarte as coleta serão realizadas também em duplicatas
em 2 pontos amostrais. Em cada ponto amostral serão realizados dois arrastos
oblíquos ao longo da coluna d’água, com o auxilio de um peso amarrado à rede,
para obtenção de amostras integradas, com o barco em velocidade em torno de
dois nós, durante cinco minutos. O material biológico coletado será acondicionado
em frascos de 500ml de polietileno e fixado em solução aquosa de Formaldeído
5%, tamponado com tetraborato de sódio, para ser analisado posteriormente em
laboratório.
Em laboratório, para cada amostra coletada serão feitos alíquotas com um
subamostrador do tipo “Folson” de acordo com o seu grau de concentração. Os
indivíduos da alíquota serão identificados e contados na sua totalidade. As
espécies dominantes no plâncton serão identificadas no menor nível taxonômico
possível, seguindo a literatura pertinente (BOLTOVSKOY, 1981, 1999; MONTÚ E
GLOEDEN, 1986), utilizando-se estereomicroscópio e microscópio óptico.
Para este grupo faunístico, o número de indivíduos coletados será convertido em
densidade e os valores encontrados expressos em indivíduos/m3 com base no
volume de água filtrada pela rede, segundo as fórmulas a seguir:
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Volume de Água Filtrada (V):

V=AxRxC
Onde:
V = Volume de água filtrada em m3;
A = área da boca da rede em m2 (0,28274 m2);
R = número de rotações do fluxômetro durante o arrasto;
C = fator de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações.


Abundância dos organismos (N):

N = ni / V
Onde:
N = abundância total da espécie em cada amostra;
ni = número de indivíduos da espécie i observados na amostra;
V = volume de água filtrado pela rede (m3).
Para o estudo de diversidade da comunidade zooplanctônica será aplicado o
índice de diversidade de Shannon-Wiener.
H’= -  (ni/N) log (ni/N)
Onde,
ni: valor de importância de cada espécie; e
N: total dos valores de importância.
A riqueza de espécies será calculada através do numero total de espécies
encontras (S).
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Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula:

J = H/log(S)
Onde,
H é o índice de Shannon-Wiener; e
S o número total de espécies.

8.7.3.4 Comunidade Ictioplanctônica
As amostras serão coletadas em 10 pontos amostrais para análise quantitativa na
área de estudo. Já na área de descarte as coleta serão realizadas em 2 pontos
amostrais. Será utilizada uma rede do tipo bongô, composta por dois aros de 60
cm de diâmetro de boca, duas redes cilindro-cônica com 2,5 metros de
comprimento e malhas de 300 e 500 micrômetros. As redes serão dotadas de
fluxômetro mecânico, para estimar a quantidade de água filtrada pela rede em m3.
Em cada ponto amostral será realizado um arrasto oblíquo ao longo da coluna
d'água, com o auxilio de um peso amarrado à rede, para obtenção de amostras
integradas, com o barco em velocidade em torno de dois nós, durante cinco
minutos. O material biológico coletado será acondicionado em frascos de 500ml
de polietileno e fixado em solução aquosa de Formaldeído 5%, tamponado com
tetraborato de sódio, para ser analisado posteriormente em laboratório.
Para as amostras que apresentarem uma grande quantidade de larvas e ovos de
peixes serão feitos alíquotas com um subamostrador do tipo “Folson” de acordo
com o seu grau de concentração. Os indivíduos da alíquota serão identificados e
contados na sua totalidade. As espécies dominantes no ictioplâncton serão
identificadas no menor nível taxonômico possível seguindo a literatura pertinente
(BARLETTA & CORRÊA, 1992; CARVALHO-FILHO, 1999; FAHAY, 1983;
FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980; 2000; LEIS & TRINSKI, 1989;
MENEZES & FIGUEIREDO, 1980; MOSER, 1984; entre outros), utilizando-se
estereomicroscópio e microscópio óptico.
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O número de indivíduos coletados será convertido em densidade para um volume
padrão (100 m3) e os valores encontrados expressos em indivíduos.100m3 com
base no volume de água filtrada pela rede, segundo as fórmulas a seguir:


Volume de Água Filtrada:

V= A*R*C
Onde,
V= volume de água filtrada em m3;
A= área da boca da rede em m2 (0,28274 m2);
R= número de rotações do fluxômetro durante o arrasto;
C= fator de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações.
Abundância dos organismos:

N = (ni / V).100
Onde,
N = número de ovos ou larvas por 100 m3 em cada amostra
ni = número de ovos ou larvas observados na amostra
V = volume de água filtrado pela rede (m3)
Para o estudo de diversidade da comunidade ictioplanctônica será aplicado o
índice de diversidade de Shannon-Wiener.
H’= -  (ni/N) log (ni/N)
Onde,
ni: valor de importância de cada espécie; e
N: total dos valores de importância.
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A riqueza de espécies será calculada através do numero total de espécies
encontradas (S).
Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula:

J = H/log(S)
Onde,
H é o índice de Shannon-Wiener; e
S o número total de espécies.

8.7.3.5 Comunidade Bentônica de Substrato Inconsolidado
Para o monitoramento quantitativo da comunidade bentônica de substrato não
consolidado as amostras serão coletadas em triplicatas em 10 pontos amostrais
para análise quantitativa na área de estudo. Já na área de descarte as coleta
serão realizadas em também em triplicatas em 2 pontos amostrais. As amostras
serão obtidas utilizando-se uma Draga de Petersen com área de 0,062 m2. Em
cada ponto, as amostras serão obtidas através de três lançamentos do
amostrador, compondo a malha amostral do zoobentos marinho do substrato
inconsolidado.
O sedimento coletado será colocado em sacos plásticos, devidamente
identificados, e colocados em caixas apropriadas para transporte e triagem, e
levado para o laboratório.
Em laboratório, o sedimento será pré-triado com o uso de peneiras com malhas
de 0,5, 1,0 e 2,0mm de diâmetro de abertura de malha. Os organismos
encontrados serão triados e anestesiados (no caso dos moluscos, poliquetas e
equinodermos) e/ou colocados no fixador (álcool a 70%). Em laboratório, os
espécimes serão contados e identificados com o uso de estereomicroscópio e
microscópio, chegando-se ao nível de gênero ou espécie sempre que possível.
Os indivíduos serão identificados com o auxílio das seguintes chaves de
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identificação: DAY (1967) e AMARAL & NONATO (1996) para os poliquetas;
TOMMASI (1969) para os equinodermos; RIOS (1994) para os moluscos e
MOREIRA (1972) para isópodas.
Para o estudo de diversidade da comunidade bentônica será aplicado o índice de
diversidade de Shannon-Wiener.
H’= -  (ni/N) log (ni/N)
Onde,
ni: valor de importância de cada espécie; e
N: total dos valores de importância.
A riqueza de espécies foi calcula através do numero total de espécies
encontradas (S).
Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula:

J = H/log(S)
Onde,
H é o índice de Shannon-Wiener; e
S o número total de espécies.

8.7.3.6 Comunidade Bentônica de Substrato Consolidado
As amostras macrobentônicas (maiores que 1 mm) do fitobentos e zoobentos de
substrato consolidado serão realizadas na região de entremarés, de acordo com a
altura em relação à maré e o grau de emersão/imersão de cada faixa (alto
mesolitoral, baixo mesolitoral e infralitoral). Para a área de estudo serão definidos
cinco pontos de amostragem. Em cada faixa do costão serão realizados 5 réplicas
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com quadrados de 50 x 50 cm, divididos em 100 sub-quadrados de 5 x 5 cm por
ponto amostral.
Os organismos bentônicos serão amostrados quali-quantitativamente através do
método de ponto de interseção (30 pontos escolhidos aleatoriamente no quadrado
Figura 8-6), onde os organismos coloniais e pontuais serão registrados sob cada
ponto interseção (CASTRO et al., 1995), e anotados em prancheta de PVC com
as espécies comuns da região previamente anotadas em forma de checklist
(GANDOLFI, 2000).

Figura 8-4: Modelo de disposição dos pontos de interseção
(estruturas amarelas) no quadrado amostral.

As áreas amostradas também serão rastreadas a fim de registrar espécies não
observadas nas amostragens com os quadrados. Para fins taxonômicos serão
realizadas coletas de organismos, que serão anestesiados e fixados em formol a
2% ou álcool a 70% para posterior identificação, utilizando-se lupas e
microscópios quando necessário. A identificação será realizada sempre até a
menor categoria taxonômica possível através de bibliografia especializada.
As algas presentes nos quadrados amostrados serão extraídas (raspadas) e
acondicionadas em saco plástico para análise de biomassa. No laboratório a
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fauna acompanhante será removida por meio da lavagem das algas, que serão
triadas por espécie e pesadas para cálculos de biomassa em balança digital com
precisão de 0,01g. A fauna acompanhante também será considerada na
amostragem qualitativa do zoobentos, sendo também identificada em nível de
espécie.
Para o estudo de diversidade da comunidade bentônica será aplicado o índice de
diversidade de Shannon-Wiener.
H’= -  (ni/N) log (ni/N)
Onde,
ni: valor de importância de cada espécie; e
N: total dos valores de importância.
A riqueza de espécies será calculada através do numero total de espécies
encontradas (S).
Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula:

J = H/log(S)
Onde,
H é o índice de Shannon-Wiener; e
S o número total de espécies.
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8.7.3.7 Ictiofauna
Para realização das amostragens de ictiofauna serão realizados arrastos de fundo
em três estações, localizadas em frente ao Estaleiro Jurong Aracruz, adjacente ao
local onde será instalado o quebra-mar (Estação 1), a 2 km em direção ao sul da
Estação 1 (Estação 2) e a 2 km ao norte da Estação 1 (Estação 3). A arte de
pesca utilizada nas amostragens será uma rede de arrasto rebocado com portas
“balão”, com 8 metros de “boca” e malha de 2,5 cm no corpo e 2,0 cm no saco
(medidas de malha entre nós opostos) (Figura 8-5). A embarcação realizará cada
arrasto por um período de 15 minutos a uma velocidade média de 2 nós horários.
Serão realizados cinco lances, consideradas como réplicas em cada estação.

Figura 8-5: Esquema de operação da rede de arrasto de fundo com
portas. A) Embarcação; B) Portas e C) Ensacador.

Os peixes capturados serão acondicionados em sacos plásticos e congelados,
para posterior identificação no laboratório. A identificação será realizada sempre
até a menor categoria taxonômica possível através de bibliografia especializada.
Procedimentos de laboratório também incluirão dissecção dos exemplares,
medição do comprimento padrão (mm), pesagem (precisão de 0,1g), sexagem e
análise do estágio gonadal utilizando a seguinte escala: imaturo/repouso, em
maturação, maduro e desovado/esvaziado.
A partir dos dados coletados serão calculadas as abundâncias numéricas e a
captura por unidade de esforço (CPUE) em peso (g/h arrasto) para os arrastos
rebocados. Para o estudo de diversidade da comunidade de peixes será aplicado
o índice de diversidade de Shannon-Wiener.
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H’= -  (ni/N) log (ni/N)
Onde,
ni: valor de importância de cada espécie; e
N: total dos valores de importância.
A riqueza de espécies será calculada através do numero total de espécies
encontradas (S).
Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula:

J = H/log(S)
Onde,
H é o índice de Shannon-Wiener; e
S o número total de espécies.

8.7.3.8 Monitoramento da Atividade Pesqueira
Para o monitoramento da atividade pesqueira de Barra do Sahy e Barra do
Riacho serão consideradas duas modalidades de operações de pesca, o arrasto
rebocado direcionado a pesca do camarão e a pesca com rede de espera e linhas
direcionada a peixes. Dessa forma, quinzenalmente será monitorado um total de
30 embarcações selecionadas aleatoriamente, que representarão as duas
modalidades de pesca especificadas anteriormente. As informações coletadas
incluirão: modalidade de pesca praticada, produção por espécie e artefato de
pesca, esforço de pesca, localização do pesqueiro, características da embarcação
entre outras informações.
Os dados coletados deverão identificar os padrões de produção sazonais e
espaciais da comunidade pesqueira local através do cálculo da captura por
unidade de esforço (CPUE), assim como as frequencias de captura e as principais

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1704

Programas Ambientais
8

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

espécies capturadas na região. Ao mesmo tempo, 10 espécies de maior
importância comercial e frequentemente capturadas pela frota pesqueira local
deverão ser analisadas sob aspectos bioecológicos em frequencia mensal,
coletadas a partir do monitoramento da frota pesqueira. As espécies elegidas para
o estudo da bioecologia serão selecionadas a partir dos dados presentes no
Estudo de Impacto Ambiental do presente empreendimento e validados com a
comunidade de pesca local antes do início monitoramento.
Dessa forma, duas caixas de pescado padronizadas (20 kg) para cada uma das
10 espécies de peixes de maior importância comercial utilizadas para os estudos
da bioecologia deverão ter as seguintes informações registradas mensalmente:
data e estação de amostragem, aparelho de pesca, comprimento total (mm),
comprimento padrão (mm), peso total (0,1 g.), peso do estômago (0,01 g.), grau
de repleção gástrica (0-3), sexo, estádio de maturação gonadal e peso da gônada
(0,01 g.).
O estádio de desenvolvimento gonadal será determinado macroscopicamente,
levando-se

em

consideração

suas

características

relacionadas

a

cor,

transparência, vascularização superficial, flacidez, tamanho e posição na
cavidade abdominal, seguindo a seguinte escala, constituída pelos estádios
imaturo, repouso, inicio de maturação, maturação, reprodução e esgotado. A
análise de dados para avaliação da estrutura de população será baseada na
representação gráfica (histograma) das variações espaciais e temporais nas
classes de comprimento padrão. Para a análise do ciclo reprodutivo, deverão ser
utilizados os valores médios da relação gonadossomática e da freqüência de
estádio de maturação.
No estudo da dieta serão utilizados os métodos de ocorrência, gravimétrico ou
volumétrico. Esses índices serão combinados no de importância relativa (IIR) dos
itens alimentares, conforme Pinkas (1971), ou seja, segundo a equação:
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IIR = (N + V). O
Onde:
N = porcentagem numérica
V = porcentagem volumétrica
O = porcentagem de freqüência de ocorrência
As variações espaciais e temporais na atividade alimentar serão inferidas por
meio das médias do Índice de Repleção dos estômagos (IR=peso do
estômago/peso total * 100) e/ou da freqüência de graus de repleção.
Em relação à pesca de Camarão na região, mensalmente serão coletados dois
quilos (2 kg) de camarão a partir das embarcações registradas no monitoramento
pesqueiro. Posteriormente, cada indivíduo deve ser separado por sexo (presença
do télico nas fêmeas e de petasma nos machos) e determinado o comprimento do
cefalotórax – CC (medida entre a base do rostro e a margem posterior do
cefalotórax), em milímetros. Quanto às fêmeas, haverá a determinação dos
estádios de maturação sexual, considerando a escala utilizada por Santos (1997)
modificada de Worsmann (1976), que apresenta quatro estádios: I – imaturas, E –
em maturação, M – maturas e D – desovando.
A época do recrutamento será determinada pela análise da variação temporal do
comprimento médio do cefalotórax, na suposição de que a redução do tamanho
individual, em alguns meses, está relacionada com a integração de uma grande
quantidade de indivíduos jovens ao estoque capturável, processo definido como
recrutamento pesqueiro. O recrutamento também será determinado através da
freqüência mensal de fêmeas imaturas.
Na determinação do comprimento médio de primeira maturação das fêmeas será
utilizado o método proposto por Vazzoler (1996), para peixes, que classifica os
indivíduos em jovens (estádio I) e adultos (soma dos estádios E, M, D). O método
consiste em se relacionar as freqüências relativas de fêmeas adultas (Y) com o
comprimento individual (X), determinando-se no ponto de 0,5 o comprimento
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médio em que metade dos indivíduos da população atingiram a primeira
maturidade sexual. Na freqüência 100% estima-se o comprimento médio em que
todos os indivíduos da população atingiram a primeira maturação gonadal. O
período reprodutivo das fêmeas será obtido a partir da relação entre a freqüência
relativa das gônadas maturas (Y) e os meses correspondentes (X).

8.7.3.9 Monitoramento da Fauna Durante a Operação do Dique Seco
O monitoramento da fauna durante a operação do dique seco, que será realizada
durante a fase de operação do empreendimento, tem como objetivo minimizar o
impacto da operação durante o enchimento e esvaziamento do dique seco no
Estaleiro Jurong Aracruz, aumentando a taxa de sobrevivência de organismos
nectônicos eventualmente capturados. Dessa forma, a partir do início das
operações do empreendimento, cada processo de enchimento e esvaziamento do
dique seco deverá mobilizar uma equipe de monitoramento da operação que terá
como responsabilidades as seguintes atividades:


Monitorar a presença de organismos nas imediações das comportas do
dique durante o processo de abertura, especialmente quelônios e
cetáceos, além de cardumes de peixes;



Em caso da presença de organismos nas imediações das comportas a
equipe deve registrar os espécimes para posterior resgate;



Informações

presentes

no

EIA

do

empreendimento

devem

ser

consideradas para identificar espécies sensíveis que foram registradas
previamente na região


Previamente ao esvaziamento do dique deve ser realizado o resgate de
quaisquer organismos nectônicos presentes dentro da estrutura;



Os procedimentos de resgate devem considerar equipamentos que não
causem injúrias ou morte dos organismos;



A devolução dos organismos ao ambiente marinho dever ser feita
imediatamente a sua captura;
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No caso do resgate de quelônios deve ser notificado o TAMAR para
acompanhamento no processo de soltura do animal;



Todos os animais observados durante o monitoramento ou capturados
deverão ser registrados;



A equipe deverá estar devidamente treinada para os procedimentos
descritos acima, assim como portar Equipamento de Proteção Individual
(EPI) durante as suas atividades no Estaleiro.

8.7.4 Público-Alvo
Órgãos ambientais, comunidade local e Estaleiro Jurong Aracruz.

8.7.5 Cronograma Físico

Meses

Atividades do Primeiro Ano
Mobilização de Equipe

1

2

x

x

3

Campanhas de Campo – Comunidades
Biológicas

x

Campanhas de Campo – Atividade
Pesqueira

x

Relatórios Parciais

4

5

6

7

8

x
x

x

x
x

9

10

11

x
x

x

x

12

13

14

x
x

x

x

x
x

Relatório Anual

x
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PRAIAS

8.8.1 Introdução
O programa proposto visa obter informações a respeito da evolução das
características dos perfis de praia, nas praias situadas ao norte e ao sul do EJA,
após a implantação das obras da dragagem, quebra-mar e espigões.

8.8.2 Objetivo
Analisar a evolução de aspectos sedimentológicos e morfodinâmicos nas praias
vizinhas ao EJA, durante e após a implantação das intervenções no meio
marinho.

8.8.3 Indicadores
- Topografia dos perfis.
- Granulometria e composição dos grãos, na pós-praia e na antepraia dos perfis;

8.8.4 Público alvo
Órgão de controle ambiental e EJA.

8.8.5 Metodologia


Realização de duas campanhas por ano. Uma no início do outono e outra
no início da primavera.



Levantamento

plani-altimétrico

de

12

(doze)

perfis

de

praia

georeferenciados, nos locais indicados na Figura 8-6, que correspondem
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aos perfis realizados durante os estudos do EIA. Identificação do
comprimento da faixa arenosa da praia emersa a partir da preamar máxima
ocorrida no dia do levanamento.


Observação visual do padrão de ondas durante a campanha de
levantamento dos perfis, contemplando a descrição de tipo de onda, ângulo
de incidência, altura e período. Indicação da amplitude de maré prevista
em Barra do Riacho durante a data e horário da observação.



Coleta de amostras de sedimento emersos, em cada perfil, na pós-praia,
berma, face e calha.



Análise granulométrica dos sedimentos segundo a escala de Wentworth.



Quantificação do teor de carbonato nas amostras de sedimento.



Classificação dos tipos de praia e identificação dos trechos praiais com
tendência à erosão e/ou progradação, indicando os volumes de sedimento
perdido e/ou acrescido ao final de cada período levantado.

8.8.6 Relatórios
Serão elaborados relatórios por campanha realizada, contemplando comparação
dos perfis da última campanha com as campanhas anteriores. Os relatórios serão
enviados ao órgão de controle ambiental apresentando, coordenadas geográficas,
mapas georrefenciados, perfis topográficos, caracterização dos sedimentos,
documentário fotográfico e da observação visual das ondas.
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Figura 8-6: Localização dos perfis de praia a serem monitorados.
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8.8.7 Recursos estimados


Materiais:

- Amostrador.
- Embalagens para coleta.
- Equipamentos topográficos.


Recursos Humanos

- Responsável técnico.
- Equipe de topografia e coleta de amostras.
- Equipe de laboratório.
- Equipe de escritório.

8.8.8 Acompanhamento e avaliação
O acompanhamento e a avaliação deverão ser efetuados pelo órgão gestor
ambiental.

8.8.9 Responsáveis pela implementação do programa
A responsabilidade pela implementação do programa cabe ao empreendedor.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA CONTINENTAL NA
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

8.9.1 Introdução geral
A implantação do empreendimento causará interferências diretas e indiretas sobre
os componentes da biota terrestre como a fauna e a flora, alterando diversos
parâmetros populacionais e individuais, acarretando em perdas de diversidade e
alterações na dinâmica das populações. Ainda que a área de influência do
empreendimento seja composta principalmente por ambientes antropizados,
diversos organismos possuem importância ecológica e são representantes de
ambientes naturais.

8.9.2 Objetivo geral
Realizar o levantamento quali-quantitativo da fauna continental na área de
influência direta e indireta do empreendimento, identificando as alterações
ocorridas em sua estrutura durante e após as obras de implantação do
empreendimento e determinando a estrutura, dinâmica e composição das
comunidades faunísticas de vertebrados terrestres, acompanhando suas
variações temporais.

8.9.3 Público alvo
Estão compreendidos no público alvo:


Órgãos fiscalizadores.



Comunidade científica.



Instituições de pesquisa e outras partes interessadas nos resultados.
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8.9.4 Material e métodos

8.9.4.1 Área de estudo
A área de estudo deverá ser descrita levando se em consideração a localização
em relação a áreas prioritárias para conservação, os aspectos regionais e os
sítios de amostragem. É aconselhável que os pontos de amostragem representem
todas

as

tipologias

de

habitats

existentes

na

área

de

influência

do

empreendimento (e.g.: restingas, praia, culturas, alagados). Deverão ser
apresentadas imagens que representem os sítios amostrais.

8.9.4.2 Periodicidade das campanhas de monitoramento
O monitoramento da fauna continental deverá ser realizado ao longo de três anos
e estará dividido em três etapas: a primeira deverá ocorrer antes do início das
obras, a segunda, durante o período de realização das obras e a terceira, durante
a fase de operação do empreendimento. No total, estão previstas a realização de
12 campanhas para este período.
A primeira campanha de campo deverá ser efetuada nos sítios de amostragem
determinados no Plano de Trabalho, organizado pela coordenação técnica
executora do programa. O objetivo desta etapa é ratificar as espécies da fauna
continental encontradas na área de influência do empreendimento durante a
elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental.
A segunda etapa deverá ocorrer ao longo do período estimado para a realização
das obras. Para o monitoramento da fauna, serão efetuadas campanhas
trimestrais, contemplando as estações secas e chuvosas, totalizando sete
campanhas de campo neste período de obras. Cada levantamento deverá ser
realizado nos mesmos sítios de amostragem definidos para a primeira campanha.
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A terceira e última etapa ocorrerá durante o primeiro ano da fase de operação do
empreendimento, quando serão realizadas campanhas trimestrais para o
monitoramento da fauna nos mesmos sítios de amostragem definidos
anteriormente, totalizando duas campanhas. O monitoramento deverá ser
avaliado após este período, em relação à necessidade de continuidade e sua
periodicidade.

8.9.4.3 Procedimentos em campo para a amostragem da fauna continental
O monitoramento da fauna na área de influência do empreendimento deve levar
em consideração uma combinação de procedimentos metodológicos. Desta forma
sugere-se aqui uma leitura aprofundada de Bibby et al. (1998); Sutherland (2000);
Aurichio & Salomão (2002); Sutherland et al. (2002); Develey (2003) e Cullen JR
& Rudran (2003).

8.9.4.4

Monitoramento da Herpetofauna nas Áreas de Influência do

Empreendimento
8.9.4.4.1 Justificativa
Estudos detalhados sobre a herpetofauna da região do empreendimento Estaleiro
Jurong Aracruz, antes e durante a fase de operação, são necessários para
obtenção de maior quantidade de informação a respeito da herpetofauna da
região e os locais e períodos de reprodução das espécies locais. Também se faz
necessário avaliar a resposta das espécies em consequência dos impactos
causados pelo empreendimento, tendo sido estes previstos ou não. Por fim, devese efetuar um acompanhamento dos resultados obtidos pelas medidas
mitigadoras e avaliar a necessidade de ajustes ou emprego de novas medidas, de
acordo com os dados levantados e o conhecimento adquirido a respeito da
ecologia e dos aspectos comportamentais das espécies da região.
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8.9.4.4.2 Objetivo e metas


Realizar a captura, coleta, rastreamento e identificação de indivíduos nos
sítios de amostragem estabelecidos no EIA;



Caracterizar as espécies identificadas em termos biológicos, filogenéticos,
sócio-econômicos e ecológicos.

8.9.4.4.3 Procedimentos amostrais
A equipe técnica responsável por este Programa deverá elaborar um Plano de
Monitoramento da Herpetofauna que deverá, entre outras coisas, ser apresentado
ao Núcleo de Fauna do IBAMA para obtenção de permissão de manejo de
animais silvestres e ao contratante.
No Plano de Monitoramento da Herpetofauna deverão constar os sítios de
amostragem, que serão definidos a partir da análise da carta-imagem da área e
análises in situ. Também deverá constar neste Plano a descrição detalhada das
metodologias de levantamento faunístico dos espécimes da herpetofauna,
observadas as recomendações estabelecidas nesta Especificação Técnica.
Os sítios de amostragem da herpetofauna poderão coincidir ou não com os sítios
de amostragem de outros grupos de fauna e deverão ser determinados pela
equipe técnica deste Programa. O número total de sítios a serem amostrados
será definido a partir da análise da carta-imagem da área.
A herpetofauna será monitorada através de campanhas trimestrais durante um
período de 03 anos, estimando-se um valor médio de 90 horas de amostragem
por campanha.
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Metodológicas

para

o

Monitoramento

da

Herpetofauna
O monitoramento da herpetofauna prevê uma combinação de métodos diretos e
indiretos. Os métodos diretos são o uso de armadilhas de queda (“pitfalls”),
procura visual e auditiva, visita a sítios propícios para a reprodução de anfíbios,
procura em veículos automotores e encontros ocasionais (HEYER et al.,1994). Os
métodos indiretos consistem na observação de pegadas, restos de mudas, ovos
(cascas), fezes e regurgitos de carnívoros. O uso combinado destes dois métodos
constitui na melhor abordagem para registrar o maior número de espécies e
determinar suas abundâncias relativas e associações com habitats.
A procura visual consiste em percorrer a pé os transectos durante as primeiras
horas do dia (7:00 as 10:00 horas) e, também à noite, no período das 19:00 às
23:00 horas. A procura por répteis e anfíbios será efetuada em todos os
microhabitats visualmente acessíveis, incluindo troncos caídos, bromélias, pedras
no solo, interior de cupinzeiros, tocas de mamíferos, sob o folhiço. Sempre que
possível,

serão

anotadas

informações

comportamentais,

como

atividade

reprodutiva, deslocamentos, interações inter e intra-específicas, dentre outras.
O registro bioacústico será realizado com o auxílio de gravadores, que auxiliam
tanto na captura quanto na identificação das espécies, principalmente de anfíbios
anuros. Assim como a procura ativa, deverá ser realizada no período diurno e
noturno. O tratamento bioacústico será efetuado com o uso dos softwares Raven
Lite ou Cool Edit.
A procura e determinação de sítios reprodutivos serão realizadas a partir do
encontro de desovas (anfíbios e répteis) e girinos (anfíbios). Ambientes
característicos para reprodução da herpetofauna local também deverão ser
vistoriados. Além dessas atividades de procura, também, serão instaladas
armadilhas do tipo covo em pontos estratégicos para captura de girinos, tais como
lagoas e corpos hídricos de menor porte.
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Para a captura intensiva serão selecionadas áreas de amostragem, seguindo-se
critérios de tipologia e variabilidade de habitat, onde serão instalados conjuntos de
armadilhas de queda (CECHIN & MARTINS, 2000). Em cada área selecionada
serão instalados três transectos em linha reta, distantes entre si pelo menos 100
m, que será composta de 30 baldes de 70 l cada uma, enterrados em intervalos
de 5 m. A inspeção ocorrerá duas vezes ao dia durante o período de amostragem.
A procura visual e auditiva consiste no deslocamento a pé ao longo de três linhas
de transectos com 150 m cada um, distantes entre si pelo menos 100 m, onde o
observador move-se lentamente, anotando todos os indivíduos avistados e/ou
ouvidos. Este método é utilizado tanto para os anfíbios como para os répteis,
durante o dia e a noite. Os transectos de observação acompanharão os
transectos de armadilhas instaladas na parcela.
Os registros individuais de cada espécie, realizados a cada campanha, serão
transformados em unidades-padrão associadas ao esforço de amostragem
(indivíduos/hora x armadilha, ou hora/homem no caso das observações), a fim de
possibilitar comparações entre períodos e habitats, e detectar mudanças
mensuráveis na comunidade herpetológica.
Devido à dificuldade de marcação, os anfíbios capturados não serão marcados,
apenas contabilizados, já os répteis serão marcados com o uso de microchips
subcutâneos.
As estradas de rodagem localizadas na área de influência direta e indireta do
empreendimento deverão ser percorridas em busca de animais atropelados, para
auxiliar no levantamento faunístico.
Todos os animais capturados, encontrados mortos, rastros, pegadas, fezes,
regurgitos ou outras evidências deverão ser fotografados e registrados em
planilha com data, hora, localização, espécie e nome do identificador.
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Os protocolos adotados deverão ser aplicados em todas as campanhas de coleta
previstas para este Programa.

8.9.4.5 Monitoramento da Avifauna nas Áreas de Influência do Empreendimento
8.9.4.5.1 Justificativa
Estudos detalhados sobre a avifauna da região do EJA, antes e durante a fase de
operação, de forma ampliar as informações a respeito da avifauna da região e os
locais e períodos de reprodução das espécies locais. Também se faz necessário
avaliar a resposta das espécies em conseqüência dos impactos causados pelo
empreendimento, tendo sido estes previstos ou não. Por fim, deve-se efetuar um
acompanhamento dos resultados obtidos pelas medidas mitigadoras e avaliar a
necessidade de ajustes ou emprego de novas medidas, de acordo com os dados
levantados e o conhecimento adquirido a respeito da ecologia e dos aspectos
comportamentais das espécies da região. O monitoramento da avifauna pretende
produzir

dados

indicativos

de

mudanças

ocorridas

na

avifauna

local,

proporcionando um maior conhecimento sobre esses animais e fornecendo dados
relevantes para conservação da biota local.
8.9.4.5.2 Objetivos e metas


Conhecer, planejar e monitorar a ocorrência e dinâmica da avifauna nas
áreas de influência direta e indireta do empreendimento.



Identificar a avifauna local e caracterizar as respectivas populações.



Monitorar os impactos sobre a comunidade de aves local decorrentes
durante a construção e operação empreendimento.



Propor e implementar medidas mitigadoras visando à minimização dos
possíveis impactos sobre as espécies afetadas.



Consolidar e espacializar as informações levantadas.



Ampliar os estudos realizados no EIA.
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8.9.4.5.3 Procedimentos amostrais
A equipe técnica responsável por este Programa deverá elaborar um Plano de
Monitoramento da Avifauna que deverá, entre outras coisas, ser apresentado ao
Núcleo de Fauna do IBAMA para obtenção de permissão de manejo de animais
silvestres e ao contratante.
No Plano de Monitoramento da Avifauna deverão constar os sítios de
amostragem, que serão definidos a partir da análise da carta-imagem da área e
análises in situ. Também deverá constar neste Plano a descrição detalhada das
metodologias de levantamento faunístico dos espécimes da avifauna, observadas
as recomendações estabelecidas nesta Especificação Técnica.
Os sítios de amostragem da avifauna poderão coincidir ou não com os sítios de
amostragem de outros grupos de fauna e deverão ser determinados pela equipe
técnica deste Programa. O número total de sítios a serem amostrados será
definido a partir da análise conjunta da carta-imagem da área.
A avifauna será monitorada através de campanhas trimestrais durante um período
de 03 anos, estimando-se um valor médio de 90 horas de amostragem por
campanha.
8.9.4.5.3.1 Recomendações metodológicas para o monitoramento da avifauna
Os levantamentos deverão ocorrer no período diurno, nas primeiras horas do dia
e ao final da tarde, horário de maior movimentação das aves. As observações e
coletas de campo deverão ser realizadas trimestralmente em pontos fixos
selecionados estrategicamente para uma ampla visão da área ao redor de
maneira que cubra toda a Área de Influência Indireta (AII) e a escolha de sítios
amostrais estratégicos representativos de habitats variados, tais como praias,
alagados, culturas e matas.
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Para o levantamento da avifauna, será utilizada uma combinação de quatros
procedimentos:
a) Registros indiretos: Observação e/ou coleta de penas, ninhos e restos de
regurgitos de carnívoros, devidamente fotografados e georreferenciados.
b) Registro direto sem captura: As aves serão inventariadas através da
metodologia de registro em pontos fixos (BIBBY, 1992), fornecendo, além da
amostra qualitativa, uma amostra quantitativa representada pelo IPA (Índice
Pontual

de

Abundância).

Serão

estabelecidas

estações

de

detecção

distanciadas 200 metros uma da outra, onde as aves serão amostradas por
meio de:


Avistamento (registros visuais): Observações visuais com auxílio de
binóculos e registro direto de espécies por meio de fotografias e gravações.



Bioacústica (registros auditivos): Gravação das vocalizações com uso de
gravador e microfone direcional tipo shotgun.

Para o monitoramento da avifauna, serão selecionadas trilhas para serem
percorridas a pé, com pausas a intervalos regulares, para o registro do número de
indivíduos e espécies de aves presentes. As incursões serão realizadas durante
as primeiras horas do dia (ao amanhecer) e ao final da tarde, evitando-se os
períodos de calor mais intenso, quando a atividade das aves diminui, procurandose obter a maior cobertura geográfica possível.
Os registros bioacústicos deverão ser posteriormente processados em laboratório
para a confecção de sonogramas utilizando-se softwares de tratamento
bioacústico, preferencialmente os softwares Raven Lite e Cooledit.
c) Registro direto com captura: Capturas com redes de neblina: permitirão
complementar o levantamento quali-quantitativo, fornecendo uma estimativa
adicional de diversidade, além da captura de espécies não detectadas nos
procedimentos anteriores, devido à baixa atividade vocal ou chance de
visualização (SUTHERLAND et al., 2004).
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A captura das aves deverá ser realizada com licença de coleta emitida pelo
IBAMA a ser providenciada pela Contratada.
Serão utilizadas redes de neblina (mist-nets), com 12 m de comprimento, 2,5 m
de altura e malha de 32 mm. As redes de neblina serão montadas às 6 horas da
manhã e desmontadas ao meio-dia, e serão vistoriadas em intervalos de 20 a 30
minutos. Uma rede ficará a 100 metros de distância da outra. O esforço de
captura será calculado a partir da razão do número de indivíduos pela área da
rede, multiplicado pelas horas totais de exposição (indivíduos/ área x horas).
Os exemplares capturados serão identificados, fotografados, terão suas
características morfológicas registradas e receberão anilhas para identificação
individual, atendendo às orientações do CEMAVE/ICMBIO.
Todos os animais coletados deverão ser georreferenciados no ponto exato da
coleta, com o uso de receptor GPS (Global Positioning System – Sistema de
Posicionamento

Global),

e

dois

sistemas

de

localização:

coordenadas

latitude/longitude (graus, minutos, segundos) e coordenadas UTM (Universal
Transverse Mercator – Projeção Universal Transversa de Mercator). Na tabela de
dados deverão constar os nomes científicos e populares de cada espécie; família;
ordem; data de registro; tipo de habitat, caracterização ecológica (comportamento
territorial ou migratório; altura de voo; dieta) e a importância ecológica (frequente
ou rara, endêmica, ameaçada de extinção, categoria de ameaça), dentre outros.
Os ambientes monitorados e os locais de reprodução deverão ser caracterizados
fisionomicamente e ecologicamente por meio das observações em campo e de
pesquisa bibliográfica. Também deverão ser identificados os sítios e períodos
reprodutivos das diferentes espécies que se reproduzem em agrupamentos
(ninhais).
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8.9.4.6 Monitoramento da Mastofauna na Área de Influência do Empreendimento
8.9.4.6.1 Justificativa
Estudos detalhados sobre a mastofauna da região do empreendimento Jurong do
Brasil, antes e durante a fase de operação, são necessários no sentido de ampliar
o conhecimento a respeito da mastofauna da região e os locais e períodos de
reprodução das espécies locais. Também se faz necessário avaliar a resposta
das espécies em consequência dos impactos causados pelo empreendimento,
tendo sido estes previstos ou não. Por fim, deve-se efetuar um acompanhamento
dos resultados obtidos pelas medidas mitigadoras e avaliar a necessidade de
ajustes ou emprego de novas medidas, de acordo com os dados levantados e o
conhecimento adquirido a respeito da ecologia e dos aspectos comportamentais
das espécies da região.
8.9.4.6.2 Objetivo e Metas


Realizar a captura, coleta, rastreamento e identificação de indivíduos nos
sítios de amostragem estabelecidos no EIA/RIMA.



Caracterizar as espécies identificadas em termos biológicos, filogenéticos,
sócio-econômicos e ecológicos.

8.9.4.6.3 Procedimentos Amostrais
A equipe técnica responsável por este Programa deverá elaborar um Plano de
Monitoramento da mastotofauna que deverá, entre outras coisas, ser apresentado
ao Núcleo de Fauna do IBAMA para obtenção de permissão de manejo de
animais silvestres e ao contratante.
No Plano de Monitoramento da mastotofauna deverão constar os sítios de
amostragem, que serão definidos a partir da análise da carta-imagem da área e
análises in situ. Também deverá constar neste Plano a descrição detalhada das
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metodologias de levantamento faunístico dos espécimes da mastotofauna,
observadas as recomendações estabelecidas nesta Especificação Técnica.
Os sítios de amostragem da mastofauna poderão coincidir ou não com os sítios
de amostragem de outros grupos de fauna e deverão ser determinados pela
equipe técnica deste Programa. O número total de sítios a serem amostrados
será definido a partir da análise conjunta da carta-imagem da área.
A mastotofauna será monitorada através de campanhas trimestrais durante um
período de 03 anos, estimando-se um valor médio de 90 horas de amostragem
por campanha.

8.9.4.6.3.1 Recomendações Metodológicas para o Monitoramento da Mastofauna
Pequenos mamíferos não voadores: Os pequenos mamíferos (pequenos roedores
e marsupiais) serão amostrados com o uso de armadilhas tradicionais (Shermann
e Tomahawk) em associação aos transectos de pitfalls (armadilhas de
interceptação e queda, utilizadas para a captura de exemplares da herpetofauna).
Em cada área de amostragem serão instalados três transectos em linha reta,
distantes entre si 100 m, que serão compostos de dez armadilhas cada um, em
intervalos de 15 m. As armadilhas serão colocadas de modo alternado, uma no
solo e outra no galho de uma árvore, para a amostragem tanto dos animais
terrestres

quanto

dos

arborícolas.

Cada

transecto

de

armadilhas

será

inspecionado diariamente durante o período de amostragem.
Os registros individuais, de cada espécie em cada campanha, serão
transformados em unidades-padrão associados ao esforço de amostragem, que
será calculado pela razão do número de indivíduos coletados pelas horas totais
de exposição das armadilhas, multiplicado pelo número de armadilhas
(indivíduos/horas x armadilhas).
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Os mamíferos serão marcados com brinco ou tatuagem, dependendo da espécie.
Pequenos mamíferos voadores: Para o estudo dos morcegos serão utilizadas 2
redes de neblina (mist nets) (10 m de comprimento e 2,5 m de altura, malha
32mm), as quais serão vistoriadas em intervalos de 20 a 30 minutos. Serão
utilizadas como referência na armação das redes as coordenadas do transecto
central do monitoramento da mastofauna/herpetofauna e da avifauna. Uma rede
ficará a 100 metros de distância da outra. As redes serão montadas ao entardecer
e desmontadas às 22 horas.
O esforço de captura será calculado a partir da razão do número de indivíduos
pela área da rede, multiplicada pelas horas totais de exposição (indivíduos/ área x
horas). Além da captura, a busca em abrigos como grutas é um método
complementar de caráter qualitativo para inventários de morcegos. Os morcegos
serão marcados com brinco, dependendo da espécie.
Mamíferos de porte médio: Os mamíferos de médio-grande porte serão
registrados por meio de pegadas, rastros e fezes, pois constituem indicadores
importantes da presença de espécies difíceis de serem registradas visualmente.
Rastros, pegadas e fezes encontrados ao acaso também são registrados como
indicativo indireto da presença de espécies.
Paralelamente, serão efetuadas observações diretas de mamíferos de hábitos
diurnos e noturnos, em horários variados ao longo das três linhas de transectos,
utilizados nas armadilhas para herpetofauna e pequenos mamíferos, em um
esforço medido em horas de observação multiplicado pelo número de pessoas
(indivíduos/ horas x homem).
As estradas de rodagem localizadas na área de influência direta e indireta do
empreendimento deverão ser percorridas em busca de animais atropelados, para
auxiliar no levantamento faunístico.
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Todos os animais capturados, encontrados mortos, rastros, pegadas, fezes,
regurgitos ou outras evidências deverão ser fotografados e registrados em
planilha com data, hora, localização, espécie e nome do identificador.
Deverão ser colocadas em pontos específicos dos transectos e trilhas onde serão
feitos os levantamentos da mastofauna, cinco armadilhas fotográficas adequadas
para registrar o movimento e os hábitos naturais dos animais no ambiente.
As metodologias descritas para esta meta deverão ser aplicadas em todas as
campanhas de coleta previstas para este Programa.
A captura e coleta dos mamíferos deverão ser realizadas com licença de coleta
emitida pelo IBAMA a ser providenciada pela Contratada.
Todos os animais amostrados (vivos ou mortos), seus rastros, pegadas, fezes,
regurgitos ou outras evidências deverão ser georreferenciados no ponto exato da
coleta, com o uso de receptor GPS (Global Positioning System – Sistema de
Posicionamento

Global),

e

dois

sistemas

de

localização:

coordenadas

latitude/longitude (graus, minutos, segundos) e coordenadas UTM (Universal
Transverse Mercator – Projeção Universal Transversa de Mercator).

8.9.4.7 Tratamento estatístico dos dados de fauna
Os dados brutos dos levantamentos previstos para este Programa deverão, em
laboratório, receber os seguintes tratamentos estatísticos: cálculo da abundância
total e relativa, análise de similaridade, análise da variação espacial e temporal da
diversidade, cálculo da riqueza de espécies e análises das associações biológicas
entre aves e flora.
Cálculo da abundância total e relativa: Deverão ser estimadas abundância total e
relativa de cada espécie da fauna amostrada.
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Análise de similaridade: Deverá ser feita a comparação da composição das
comunidades entre os sítios de amostragem ecologicamente equivalentes para
inferir a qualidade ambiental, o status de conservação e a integridade dos
sistemas avaliados, comparativamente.
Variação espacial e temporal da diversidade: Deverão ser determinadas a
variação espacial e temporal da diversidade dos animais tendo como base o
índice de diversidade de Shannon-Wiener (PIELOU, 1975).
Cálculo da riqueza de espécies: Deve ser estimada a riqueza de espécies para
cada sítio amostrado, utilizando o índice de Simpson (ODUM, 1983):

d = (S-1)/log N
Onde:
S = número de espécies;
N = número de indivíduos.
Análises das associações biológicas entre fauna e flora: Para entender os fatores
que influenciam a abundância e a riqueza das espécies da fauna, devem ser
determinadas as relações ou correlações entre os índices e parâmetros
analisados da flora como os índices de diversidade e abundância da fauna.

8.9.4.7.1 Interligação com o Programa de Salvamento da Fauna
Na área de realização das obras, está previsto o resgate da fauna, programa que
será realizado concomitantemente com o Programa de Monitoramento de Fauna
e Flora terrestres e com o Programa de Monitoramento e Controle da fauna
durante os dois primeiros meses de obras.
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No Programa de Salvamento de Fauna, está previsto o resgate de vertebrados,
particularmente répteis, aves, anfíbios e mamíferos na área de influência direta do
empreendimento. A equipe técnica deste Programa deverá interagir com as
equipes dos programas de salvamento de fauna e do monitoramento de fauna e
flora terrestres, repassando ou buscando informações e, se necessário, dar
suporte técnico no processo de resgate e de identificação da fauna.

8.9.4.8 Definição de estratégias de proteção para espécie da fauna ameaçada
Espécies identificadas e impactadas, que constem na Lista Oficial de Espécies da
Fauna Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente (Livro Vermelho
da Fauna Ameaçada de Extinção) ou aquelas indicadas pelo órgão ambiental,
terão prioridade nº 01 e devem ser objeto específico de proteção. Outras espécies
impactadas negativamente que tenham uma importância ambiental, ecológica
e/ou econômica destacada terão prioridade nº 02 e também devem ser objeto
específico de proteção. As estratégias de proteção devem ser definidas pela
equipe de monitoramento juntamente com o coordenador geral do Programa de
monitoramento de fauna continental e estarem consolidadas em um Plano de
Proteção de Espécies Focais (PPF) a ser implementado até o final do primeiro
trimestre do segundo ano de monitoramento.
O PPF deverá ser construído conjuntamente pelas equipes técnicas do Programa
de Salvamento da Fauna e do Programa de Monitoramento da fauna. Ao final do
Programa, deverá ser feita a avaliação do Plano de Espécies Focais com uma
discussão sobre os resultados obtidos e as ações que ainda devem ser
realizadas. Este Plano deverá ser revisado anualmente pela equipe técnica deste
Programa.
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8.9.4.9 Consolidação e espacialização das informações levantadas
No objetivo de integrar os dados e elaborar mapas temáticos, ao final de cada
campanha, deverão ser consolidados os dados e as informações levantadas em
planilhas Excel, associando-os aos sítios de amostragem. A formatação destas
planilhas e o método de preenchimento serão posteriormente definidos pela
coordenação deste Programa. Estas planilhas deverão ser vinculadas a bases
vetoriais do tipo shapefile, utilizando um SIG – Sistema de Informações
Geográficas e elaborar mapas temáticos, de acordo com o Plano de Trabalho do
Programa. Preferencialmente, a Contratada deverá dispor do software ArcGis 9.3
para a integração espacial dos dados e elaboração dos mapas. Outros softwares
podem ser usados, inclusive softwares livres, desde que os arquivos e projetos
salvos possam ser visualizados em ArcGis 9.3.
Todos os produtos gerados (shapes, tabelas, mapas, etc.) devem ser
consolidados em uma mídia única, que deverá ser repassada em conjunto com o
relatório parcial da campanha. Ao final do Programa, todos os produtos gerados
devem ser analisados, revisados e integrados de forma a se visualizar a
distribuição temporal e espacial das espécies identificadas.
Todas as informações geradas neste Programa serão utilizadas para subsidiar os
órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental (IEMA/CEMAVE/IBAMA/)
deste empreendimento.

8.9.4.10

Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos

É aconselhável que as equipes de monitoramento faça uma leitura aprofundada
da legislação ambiental citada a seguir:


Decreto 58.054/66, de 23/03/66: Promulga a Convenção para a proteção
da flora, fauna e das belezas cênicas naturais dos países da América,
assinada pelo Brasil, em 27/02/40;
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Decreto 97.633/89, de 10/04/89: Dispõe sobre o Conselho Nacional de
Proteção à Fauna - CNPF (v. Lei 5.197/67);



Instrução Normativa IBAMA 146/2007: Estabelece critérios e padroniza os
procedimentos relativos à fauna no âmbito do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a fauna
silvestre;



Instrução Normativa no 146/07: Dispõe sobre os procedimentos relativos à
fauna no âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades que causam impactos sobre a fauna silvestre;



Lei 4.771/65, de 09/65: Institui o Código Florestal (alterada pelas Leis
5.106/66, 5.868/72, 5.870/73, 7.803/89 e 7.875/89 e pela Medida Provisória
1.605/97 e reedições; regulamentada pelos Decretos 97.628/89, 1.282/94 e
2.661/98; v. Leis 8.171/91, 9.437/97 e 9.605/98 e Decretos 1.922/96,
2.119/97 e 2.788/98);



Lei 5.197/67, de 03/01/67: Dispõe sobre a proteção à fauna (alterada pelas
Leis 7.584/87, 7.653/88, 7.679/88 e 9.111/75; v. Lei 9.605/98, Decreto
97.633/89 e Portaria IBAMA 1.522/89);



Lei 7.584/87, de 06/01/87: Acrescenta parágrafo ao Artigo 33 da Lei
5.197/67, que dispõe sobre a proteção à fauna;



Lei 9.111/95, de 10/10/95: Acrescenta dispositivo à Lei 5.197/67, que
dispõe sobre a proteção à fauna;



Portaria IBAMA 1.522/89, de 19/12/89: Reconhece como lista oficial de
espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (alterada pelas
Portarias IBAMA 45-N/92, 62/97 e 28/98);



Portaria IBAMA 45-N/92, de 27/04/92: Altera a Portaria IBAMA 1.522/89,
que reconhece como lista oficial de espécies da fauna brasileira
ameaçadas de extinção;



Portaria IBAMA 62/97, de 17/06/97: Inclusão de espécies no Art. 1º da
Portaria IBAMA 1522/89;



Portaria IBAMA 62/97, de 17/06/97: Inclusão de espécies no Art. 1º da
Portaria IBAMA 1522/89;
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Portaria IBAMA n° 1.522/89, que dispõe sobre a Lista Oficial de Espécies
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção;



Portaria IBAMA no 332/90, que dispõe sobre licenciamento para coleta de
material zoológico, destinado a fins específicos ou didáticos;



Portaria Normativa IBAMA 10/2009: Estabelece que a aplicação da
Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007, fica restrita ao
licenciamento de empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico;



Resolução CONAMA 002/96, de 18/04/96: Dispõe sobre a implantação de
Unidades de Conservação vinculadas ao licenciamento de atividades de
relevante impacto ambiental;



Resolução CONAMA 237/1997: estabelece critérios e padroniza os
procedimentos relativos Licenciamento ambiental.

8.9.4.11

Procedimentos de controle deste programa

Para o controle da realização deste Programa, serão utilizados, dentre outros, os
seguintes procedimentos:


Reuniões de análise crítica entre a coordenação técnica do Programa e a
coordenação geral;



Avaliação de Desempenho das atividades previstas para este Programa;



Análise dos relatórios parciais, anuais e do relatório final elaborados pela
equipe deste Programa.

8.9.4.11.1

Relatórios

Deverão ser elaborados e encaminhados à coordenação geral do monitoramento,
relatórios parciais após cada campanha de campo, processamento e análise do
respectivo material. Cada relatório parcial será elaborado com periodicidade
correspondente à etapa de execução:
a) Plano de Trabalho – será elaborado antes do início da fase de construção;
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b) Trimestrais 1 - relatórios dos trabalhos realizados na pré-fase de
construção do empreendimento;
c) Trimestrais 2 - relatórios dos trabalhos realizados na pré-fase de instalação
do empreendimento;
d) Trimestrais 3 - relatórios dos trabalhos realizados na fase inicial de
operação do empreendimento.
O modelo deste relatório será definido pela coordenação geral em parceria com a
coordenação técnica deste Programa a partir da avaliação do Plano de Trabalho
previsto para o primeiro ano do monitoramento. Sua forma final será definida após
a realização da primeira campanha de monitoramento, que ocorrerá antes do
início das obras. Ao final de cada campanha, poderão ser feitas modificações na
formatação e no conteúdo do relatório com adição ou retirada de itens.
Também deverão ser elaborados relatórios anuais com a síntese dos resultados e
a análise integrada dos dados levantados ao longo de cada ano de
monitoramento. O modelo deste relatório será definido pela coordenação geral em
parceria com a coordenação técnica deste Programa a partir da avaliação dos
relatórios parciais e dos Planos de Trabalho.
O relatório global será encaminhado à coordenação geral na forma de um
documento, com a síntese dos resultados e a análise integrada dos dados
levantados ao longo dos três anos de monitoramento. O modelo deste relatório
será definido pela coordenação em parceria com a coordenação técnica deste
Programa a partir da avaliação dos relatórios anuais e dos Planos de Trabalho.
8.9.4.11.2

Etapas de Execução

A execução dos programas apresentados nesse item pode ser subdividida em
etapas, a saber:
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1ª. Mobilização
Esta etapa será iniciada com a apresentação dos planos de trabalho de cada um
dos monitoramentos, mediante os quais haverá a viabilização das condições de
realização dos trabalhos de campo, a descrição metodológica das campanhas de
coleta e dos trabalhos de laboratório, indicação das equipes técnicas necessárias,
articulação com os laboratórios que analisarão as amostras e articulação com as
instituições de pesquisa científica.

2ª. Desenvolvimento
Nesta etapa dar-se-á início à realização das campanhas de trabalhos de campo.
As campanhas de coleta de dados in situ, armazenamento e posteriores
atividades de laboratório e junto a instituições de pesquisa envolvendo a análise
dos dados coletados, atividades de interpretação e tratamento estatístico dos
dados e a integração entre os parâmetros de diferentes Programas relacionados.
Os trabalhos de campo e laboratório contemplam a escolha dos sítios de
amostragem, a captura de espécimes, as descrições morfológicas, os registros
visuais e auditivos, as revisões bibliográficas, a triagem e identificação dos
espécimes, a montagem de relatórios técnicos sobre as espécies coletadas, os
procedimentos de destinação de espécimes coletados, quando aplicável, a
interpretação e análise estatística dos dados e a integração entre os parâmetros
de diferentes Programas relacionados.
8.9.4.11.3

Emissão de relatórios parciais, anuais e globais

Todos os dados obtidos durante a execução das campanhas ao longo da duração
de cada Programa deverão ser tratados, interpretados e discutidos e organizados
na forma de relatórios. Os relatórios parciais deverão ser emitidos após a
conclusão de cada uma das etapas planejadas por campanha para cada
Programa e deverá conter as principais informações sobre as ações realizadas e
os resultados alcançados, com as evidências de registros da execução dos
serviços.
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geral

do

monitoramento em um prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o
término de cada campanha para cada Programa e servirá de base para a
avaliação dos serviços contratados e para a elaboração do Relatório Global.
Os relatórios serão avaliados quanto à qualidade técnica e estética, correção
ortográfica, coesão textual, formatação e organização das idéias e conceitos e só
serão definitivamente aceitos coordenação geral quando adequados aos padrões
mínimos de qualidade exigidos.
Os relatórios ambientais (parciais e globais) deverão ser elaborados para cada
um dos programas de monitoramento contratados e deverão atender à
periodicidade, conteúdo e exigências estabelecidos pelo órgão de controle
ambiental, quando condicionado à emissão da Licença de instalação do
empreendimento.

8.9.4.11.4

Acompanhamento e Avaliação

A seguir são indicadas as orientações básicas referentes à estrutura destes
relatórios:


Deverão ser devidamente assinados pelos técnicos responsáveis;



Deverão apresentar a descrição dos métodos de coleta, armazenamento e
análise das amostras;



Deverão apresentar os dados obtidos em forma de tabela e na forma
gráfica;



Deverão apresentar a discussão da representatividade das amostras e dos
dados obtidos;



Deverão apresentar uma discussão sobre o alcance dos objetivos e metas
propostos, considerando a efetividade e representatividade dos indicadores
ambientais utilizados;
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Deverão apresentar uma conclusão final acompanhada, quando pertinente,
de sugestões e/ou propostas de adaptações do programa;



Deverão apresentar a bibliografia utilizada;



Deverão apresentar fotos e/ou outra documentação que ilustrem a
implantação e desenvolvimento do Programa;



Os relatórios ambientais serão encaminhados ao IEMA após análise e
aprovação do mesmo pela Coordenação Geral. Reiteramos que nenhuma
alteração será procedida nos Programas sem a devida anuência do Órgão
de Controle Ambiental (IEMA).

8.9.4.11.5

Produtos e Prazos

O prazo total considerado para a implementação do Monitoramento da Fauna é
de 03 (três) anos.
A periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios parciais é trimestral, a
partir da realização das primeiras campanhas de coleta e trabalhos de campo. Ao
final de cada ano de trabalho devem ser emitidos relatórios anuais de avaliação e,
ao término da implementação de cada um dos programas, devem ser elaborados
os relatórios globais.
Os Planos de Trabalho para a implementação do Programas de Monitoramento
de Fauna Continental deverá ser apresentado à Coordenação Geral num prazo
máximo de até 20 (vinte) dias antecedentes ao início das atividades de campo, os
planos de trabalho para cada um dos programas de monitoramento deverá
contemplar no mínimo as seguintes informações:


Atividades/

procedimentos

a

serem

realizados,

com

respectivos

planejamentos e cronogramas físico-financeiros;


Recursos humanos, materiais e equipamentos a serem aplicados;



Cronograma para a realização das campanhas de coleta e/ou as análises
laboratoriais;
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Cronograma para a apresentação de relatórios de execução das atividades
planejadas;



Cronograma para a apresentação de relatórios exigidos pelo órgão de
controle ambiental.

Deverão ser anexados aos Planos de Trabalho os documentos comprobatórios
necessários para a realização das atividades planejadas (currículos, licenças,
autorizações), bem como definido o responsável pela coordenação técnica de
cada um dos programas de monitoramento. Deverão ser detalhadas também as
necessidades operacionais visando compatibilizar tais ações com a realização
das obras.
Estes Planos serão revisados ao final de cada campanha para cada Programa e,
no início de cada ano, deverão ser elaborados novos Planos de Trabalho com
base nos resultados estabelecidos nos relatórios anuais.
Referente aos Relatórios Finais dos Programas de Monitoramento deverá ser
apresentada a análise conclusiva dos resultados alcançados em todo o período
monitorado, demonstrando por meio de gráficos e tabelas a evolução dos
resultados em relação aos objetivos e metas traçados.

8.9.4.12

Recursos Humanos

Para devida implementação do Programa de Monitoramento da Fauna
Continental será necessária uma equipe técnica com as seguintes características:
Um coordenador para gerenciar a implementação de todos os Programas de
Monitoramento. Será o elo mais próximo entre Jurong do Brasil, a Contratada, o
IEMA e o IBAMA. Este será o responsável por toda a equipe técnica que
participará da elaboração dos planos de Trabalho, dos relatórios e do processo de
implementação, andamento e conclusão dos respectivos Programas;
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Equipe multidisciplinar para elaborar os planos de trabalho, relatórios parciais e
ambientais e que deverá estar apta a prestar esclarecimentos a contratante e aos
Órgãos Ambientais, caso surjam questionamentos. Esta equipe multidisciplinar
deverá ser composta por especialistas das áreas correspondentes (Herpetofauna,
Avifauna e Mastofauna), devendo ser destacado dentre os integrantes das
equipes de cada Programa de Monitoramento, o seu coordenador técnico.
Equipes de campo para a realização das campanhas de coleta e demais
procedimentos relativos a cada programa, onde todos os profissionais deverão
apresentar os registros em seus respectivos conselhos de classe, quando cabível,
e ter experiência comprovada em levantamentos de campo.
O coordenador que irá gerenciar todos os projetos deverá possuir formação
acadêmica pertinente com a atividade e apresentar experiência comprovada por
meio de acervo técnico emitido pelo Conselho de Classe ou outros órgãos oficiais
de no mínimo a realização de dois trabalhos objeto do contrato de monitoramento
ambiental.
O coordenador técnico de cada programa de monitoramento deverá possuir
formação acadêmica pertinente com a atividade e experiência comprovada,
através de acervo técnico emitido pelo Conselho de Classe ou outros órgãos
oficiais de no mínimo a realização de um trabalho objeto do contrato de
monitoramento ambiental.
Vale ressaltar que os profissionais que realizaram os trabalhos de campo deverão
participar na elaboração dos relatórios.

8.9.4.13

Recursos Necessários

Para a execução do programa proposto, serão necessários:


01 biólogo com especialidade em estudos ambientais para atuar como
coordenador geral;
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01 biólogo com especialidade em ornitologia e experiência de campo;



01 profissional de nível superior e com especialidade herpetofauna e
experiência de campo;



01 profissional de nível superior e com especialidade mastofauna e
experiência de campo;



01 profissional de nível superior e com especialidade na área de
sensoriamento remoto e SIG.



02 veículos com combustível;



03 GPS;



03 técnicos auxiliares com experiência em levantamentos de campo;



05 Mist Nets (redes de neblina para morcegos);



15 Mist nets (redes de neblina para aves)



Alimentação;



Anilhas de identificação;



Armadilhas fotográficas;



Armadilhas Sherman;



Armadilhas Tomahalk;



Balanças tipo dinamômetro de mão;



Binóculos;



Brincos de marcação (mamíferos);



Equipamentos de comunicação em campo;



Equipamentos de segurança individual-EPI (perneiras, óculos de proteção,
protetor auricular, repelente, protetor solar, capacete, chapéu, camisa de
manga comprida);



Estação de trabalho com acesso a internet para levantamento bibliográfico;



Estação de trabalho com programas de análise estatística;



Estação de trabalho com software de SIG, preferencialmente ArcGIS 9.2;



Gravadores com microfones direcionais tipo shotgun;



Hospedagem;



Iscas (sardinha, banana, emulsão scotch);



Lanternas;
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Leitor de microchip subcutâneo;



Literatura de apoio;



Mapas;



Máquinas fotográficas profissionais de longo alcance com tripé;



Microchips de marcação (répteis);



Paquímetro digital;



Pinça para répteis;



Réguas de metal;



Roupa especial para entrar em brejos;



Sacos confeccionados em algodão;



Software para tratamento bioacústico, preferencialmente Raven Lite ou
COOLEDIT;



Tubos de alumínio (hastes de redes de neblina);
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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E RESGATE DE

FAUNA DURANTE AS OBRAS DE INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

8.10.1 Introdução
Entende-se por resgate de fauna a atividade de recolher animais que não
conseguem, por limitação da própria locomoção, fugir de uma determinada área
onde está sendo realizada a supressão de vegetação, alagamento, aterramento
ou instalação de obras. Esta operação consiste no recolhimento de espécimes
animais, principalmente vertebrados, e destiná-las à ambientes próximos e
seguros, evitando assim impactos nas populações das mesmas.
Inicialmente no Brasil os programas de resgate de fauna eram feitos apenas em
grandes empreendimentos, que causavam grandes impactos. Hoje dado o grau
de fragmentação dos ecossistemas, principalmente na Mata Atlântica, e a
escassez de conhecimentos da fauna brasileira como um todo, vem se adotando
no país o acompanhamento e possível resgate de fauna, mesmo nos projetos
considerados pequenos, mas que poderão causar impactos ambientais.
Os projetos de resgate de fauna mais conhecidos e difundidos são os realizados
nas grandes usinas hidrelétricas nacionais. Estes empreendimentos são, em
geral, muito impactantes, onde em poucos dias de trabalho é resgatado um
grande número de espécies animais. Um exemplo disso é o da hidrelétrica de
Balbina, que em poucos dias de trabalho, foram resgatadas 12.045 espécimes.
No alagamento do reservatório de Itaipu, foi montada uma operação chamada
Mymba-Kuera,

onde

foram

resgatados

mais

de

30

mil

animais

(http://www.itaipu.gov.br/maport/fauna.htm).
No Espírito Santo, o programa de resgate de fauna da área do TIMS (Terminal
Industrial Multimodal da Serra), resultou na captura e resgate de diversos animais,
pertencentes a 31 espécies de 15 famílias da fauna de anfíbios e répteis (CEA,
1995). PASSAMANI & GASPARINI (2000), em um projeto de acompanhamento e
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resgate de fauna no município de Venda Nova do Imigrante - ES, translocaram
699 animais, sendo a grande maioria composta por peixes e anfíbios.

8.10.2 Justificativa
Minimizar stress e injúrias aos representantes da fauna vertebrada, que habitam
as áreas continentais diretamente afetadas pela instalação do empreendimento
Estaleiro Jurong Aracruz e manter a diversidade local.

8.10.3 Objetivos
O objetivo do presente documento é apresentar diretrizes metodológicas para o
resgate da fauna silvestre (anfíbios, répteis, aves e mamíferos) residentes nas
áreas diretamente afetadas pela implantação do empreendimento Estaleiro
Jurong Aracruz.

8.10.4 Metodologia
Este plano de resgate está direcionado para a fase de implantação do
empreendimento, em especial, instalação do canteiro de obras, aterro e
terraplanagem, atividades de desmatamento e abertura de pistas e acessos
necessários às obras. A supressão da vegetação deverá ocorrer de forma lenta e
gradativa, para permitir o deslocamento da fauna para área adjacente. Antes do
início dos trabalhos de corte da vegetação, os biólogos responsáveis pelo resgate
farão uma vistoria em toda área para captura dos animais. Se porventura for
encontrado algum exemplar morto na área de influência das obras, este deverá
ser depositado na Coleção Zoológica do Museu de Biologia Mello Leitão (MBML)
em Santa Teresa – ES. Salientando que a coleta e transporte de representantes
da fauna só poderá ocorrer com autorização do IBAMA.
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Sugere-se aqui a leitura das seguintes referências pela equipe executora do
resgate de fauna de modo a padronizar os trabalhos com a metodologia usual
utilizada:


SUTHERLAND (2000) – The Conservation Handbook;



AURICHIO & SALOMÃO (2002) – Técnicas de coleta e preparação de
vertebrados;



CULLEN JR. ET AL. (2003) – Métodos de estudos em Biologia da
Conservação & Manejo da vida silvestre



Código Florestal;



IPEMA (2007) – Lista das espécies ameaçadas de extinção no estado do
Espírito Santo;



MMA (2008) – Livro vermelho das espécies brasileiras ameaçadas de
extinção;



Resolução CONAMA 237/1997



Instrução Normativa IBAMA 146/2007



Portaria Normativa IBAMA 10/2009



RODRIGUES (2006) - Hidrelétricas, Ecologia Comportamental e Resgate
de Fauna: uma Falácia.



BELLUOMINI et al. (1976) - Wildlife rescue, capture of snakes and
establishment of anti-ophidic stations in flooded areas destined for Brazilian
hydroelectric power plants.

8.10.4.1

Resgate dos Répteis

Para o resgate de répteis da Sub-Ordem Sauria (lagartos), serão utilizadas luvas
de couro, ao passo que para os exemplares da Sub-Ordem Serpentes, serão
utilizados ganchos e laços específicos para capturas deste grupo faunístico. O
trabalho de campo deverá ser realizado durante o dia (entre 08h00 e 16h00) e a
noite (entre 19h00 e 21h00), períodos de maior atividade deste grupo faunístico.
Deverão ainda ser acompanhadas as obras de terraplanagem, supressão de
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vegetação e aterro no objetivo de evitar que espécimes sejam feridos ou mortos
pelo maquinário.
Todos os ambientes na área diretamente afetada pela supressão de vegetação e
obras de escavação e abertura de acessos e etc. deverão ser inspecionados, tais
como: galhos e copas das árvores, serrapilheira, cavidades nos troncos e no solo
e margens e interior das áreas brejosas. Os exemplares capturados nestes
pontos serão identificados e soltos em áreas adjacentes e similares ao local de
captura, porém, com um afastamento mínimo 400 metros da área onde ocorrerão
as obras e desmatamento, onde não sofrerão possíveis influências da supressão,
escavação e etc.
Todos os indivíduos manejados deverão ser biometrados (tamanho e peso). Os
répteis resgatados que oferecerem condições para marcação individual deverão
ser marcados com a utilização de microchips subcutâneos.
Se por acaso ocorrer uma injúria grave a algum representante, este deverá ser
encaminhado ao Projeto CEREIAS ou clínica veterinária especializada para
pronto atendimento. Deverá ser feito registro fotográfico das espécies capturadas
e de todas as etapas do resgate.

8.10.4.2

Resgate dos Anfíbios

As coletas deverão ocorrer com maior intensidade no período noturno, onde a
maioria dos representantes deste grupo concentra suas atividades, contudo, no
período diurno os locais onde estes animais se abrigam serão inspecionados (por
exemplo: cavidades de pedras e matacões, serrapilheira, etc.). Quando ocorrer
resgate de bromélias, atenção especial deverá ser dada ao interior das mesmas,
onde é provável a ocorrência de espécimes da anurofauna. Neste caso, os anuros
deverão ser mantidos preferencialmente no interior da bromélia, pois, trata-se de
um local utilizado para reprodução de muitas espécies de anfíbios.
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Na área diretamente afetada pelos empreendimentos, os ambientes florestados e,
especialmente, as áreas brejosas são os habitats de ocorrência dos anfíbios,
portanto, nestes ambientes os esforços para resgate deverão ser intensificados.
Outros ambientes também deverão ser vasculhados, como troncos caídos,
cavidades no solo, margens de corpos hídricos e bromélias.
Os exemplares capturados nestes pontos serão identificados e soltos em áreas
adjacentes e similares ao local de captura, porém, com um afastamento mínimo
400 metros da área onde ocorrerão as obras e desmatamento, onde não sofrerão
possíveis influências da supressão, escavação e etc..
A captura dos anfíbios será manual. Estes serão acondicionados em sacos
plásticos com água (equivalente a 10% do volume do recipiente). Os técnicos
deverão utilizar acessórios especiais (perneiras e botas de couro), para evitar
acidentes ofídicos, e roupas especiais para evitar o contato com água de áreas
brejosas.
Todos os indivíduos manejados deverão ser biometrados (tamanho e peso). Será
feito registro fotográfico das espécies capturadas e de todas as etapas do
resgate.
Se por acaso ocorrer uma injúria grave a ponto de não ser possível a recuperação
de algum representante da anurofauna, este deverá ser sedado com éter e
acondicionado em balde plástico contendo solução de solução de álcool a 5% e
em seguida devidamente preparado para depósito em coleção zoológica.

8.10.4.3

Resgate das Aves

Deverá ser realizada a remoção de ovos e filhotes de forma gradativa do local
para que os pais acompanhem o ninho e filhotes e localizem o local onde serão
instalados. Os locais serão preferencialmente as áreas adjacentes ao local de
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captura, porém, com um afastamento mínimo 400 metros da área de influência
direta do empreendimento.
Todos os ambientes na área diretamente afetada pelas obras deverão ser
inspecionados, tais como: pastagens, cavidades nos troncos e no solo, galhos de
árvores e margens de corpos hídricos.
As capturas deverão ocorrer no período diurno em toda a área diretamente
afetada pelas obras e supressão de vegetação. Os técnicos deverão utilizar
acessórios especiais (perneiras e botas de couro), para evitar acidentes ofídicos.
Caso ocorra a captura de ninhos com ovos e/ou filhotes pertencentes a uma
espécie rara ou ameaçada de extinção (IPEMA, 2007 e MMA, 2008), os técnicos
do IBAMA deverão ser avisados imediatamente, com vistas a buscarem a melhor
alternativa para remoção e destinação do(s) exemplar (es).
Todos os indivíduos resgatados deverão ser marcados com a utilização de
anilhas metálicas fornecidas pelo CEMAVE/ICMBIO. Todos os indivíduos
manejados deverão ser biometrados (tamanho e peso).
Deverá ser feito registro fotográfico das espécies capturadas e de todas as etapas
do resgate.
Se por acaso ocorrer uma injúria grave a algum representante da avifauna, este
deverá ser encaminhado ao Projeto CEREIAS ou clinica veterinária especializada
para pronto atendimento.

8.10.4.4

Resgate de Mamíferos

Assim como as aves e répteis, os mamíferos têm grande capacidade de
locomoção e, portanto, com os ruídos decorrentes da supressão de vegetação e
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das obras deverão migrar para áreas adjacentes, porém, filhotes poderão sofrer
os possíveis impactos e deverão ser acompanhados e, em último caso,
resgatados.
Para o resgate dos mamíferos serão utilizadas luvas de couro e se necessário
puçás especiais para contenção de mamíferos. De posse destes apetrechos, os
técnicos deverão percorrer toda a área onde ocorrerá a supressão de vegetação e
escavação das valas e realizar a captura quando necessário, primando pela não
injúria e minimizando ao máximo o stress nos espécimes. Os exemplares
capturados serão identificados, acondicionados em caixas de madeira e
transportados até o local de soltura, o qual deverá ser similar ao local de captura,
porém, com um afastamento mínimo 400 metros da área diretamente afetada pela
supressão da vegetação e obras. Destaca-se que a supressão deverá ocorrer de
forma lenta e gradativa, permitindo a migração dos mamíferos, que, porventura,
estejam habitando as áreas alagáveis.
Se por acaso ocorrer uma injúria grave a algum representante da mastofauna,
este deverá ser encaminhado ao Projeto CEREIAS ou clínica veterinária
especializada para pronto atendimento.
Todos os indivíduos manejados deverão ser biometrados (tamanho e peso).
Deverão ser marcados com brincos numerados antes de serem liberados na área
de soltura. Deverá ser feito registro fotográfico das espécies capturadas e de
todas as etapas do resgate.

8.10.5 Etapas de execução do Programa
Nos locais onde haverá escavação e supressão de vegetação na faixa de
servidão das obras, deverá ser executado o resgate de fauna, que iniciará 02
(dois) dias antes do início das obras e se estenderá por todo o período de
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escavação e/ou supressão de vegetação. No mês subseqüente ao término das
obras será emitido o relatório de resgate de fauna.

8.10.6 Atendimentos a requisitos legais
O resgate deverá atender os requisitos Legais estabelecidos pela Instrução
Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007, Portaria nº 10 de 22 de maio de 2009
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
e Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. As atividades de
resgate de fauna só poderão ser iniciadas após a emissão da autorização de
manejo de fauna silvestre por parte do Núcleo de Fauna da Gerência Executiva
do IBAMA do Espírito Santo.

8.10.7 Inter-relações com outros planos
Este plano tem inter-relação com os planos de resgate de espécies vegetais e
monitoramento de fauna deverá ser efetivado em conjunto com a equipe do
referido plano.

8.10.8 Área de Soltura
As áreas de soltura deverão ser similares as áreas de captura e deverão estar
afastadas no mínimo 400 metros.

8.10.9 Público Alvo
Entende-se como público alvo deste programa a sociedade civil organizada, os
órgãos públicos tais como Governo do Estado, Prefeituras e suas respectivas
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Secretarias, os órgãos ambientais IEMA, IDAF, IBAMA e os Ministérios Públicos
Estadual e Federal.

8.10.10

Acompanhamento e Avaliação

Após os trabalhos de campo deverá ser preparado um relatório contendo os
procedimentos adotados, o número de espécies resgatadas, o número de óbitos,
os números de tombo dos exemplares no Museu Mello Leitão, o registro
fotográfico das espécies e locais de soltura. Este relatório deverá ser enviado ao
IEMA e ao IBAMA como comprovação da execução dos trabalhos conforme este
plano.
Caso seja resgatada alguma espécie inclusa na lista das ameaçadas de extinção,
o seu status de conservação deverá ser indicado. A base para esta inclusão será
a Lista das Espécies Ameaçadas do Espírito Santo (Decreto nº 1499-R / 2005 e
IPEMA, 2007); a Lista das Espécies Oficiais do MMA (2003; 2008).

8.10.11

Recursos necessários

8.10.11.1

Recursos humanos

A equipe deverá ser composta por no mínimo 01 biólogo com experiência,
devidamente registrado no conselho de classe da categoria profissional, e 01
auxiliar de campo. Os trabalhos de campo em hipótese alguma poderão ser
realizados por apenas uma pessoa. Os trabalhos deverão ser conduzidos
enquanto durarem as obras de instalação do empreendimento.
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Recursos materiais



Alicates de marcação;



Anilhas metálicas CEMAVE;



Balanças tipo dinamômetro (500g, 1000g e 3000g);



Botas, perneiras e luvas em couro;



Brincos para marcação de mamíferos;



Caixas de madeira;



Capacetes, óculos de proteção e protetores auriculares;



Combustível;



Formalina e álcool;



Galões de 20 litros contendo água;



Kit primeiros socorros (humanos);



Laço / gancho para captura de serpentes;



Lanternas;



Leitor de microchip;



Máquinas fotográficas;



Material para aplicação de microchip (seringa, solução estéril);



Microchips para marcação animal;



Paquímetro digital;



Puçás para contenção de mamíferos;



Rádios comunicadores;



Réguas de metal;



Repelente e protetor solar;



Roupas especiais para adentrar em alagados e brejos;



Sacolas e baldes plásticas de vários tamanhos;



Sacos de algodão;



Tenda coberta com 3m x 3m para triagem dos animais;



Tubos para biometria de serpentes;



Veículo 4x4;



Vidraria para acondicionamento de material biológico;
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8.11 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

8.11.1 Introdução e Justificativa
Originalmente, o Espírito Santo era praticamente todo recoberto por florestas ou
ecossistemas associados à Mata Atlântica, como restingas, brejos, manguezais,
campos rupestres e campos de altitude. No entanto, devido ao processo de
ocupação do solo no nosso estado essa cobertura foi reduzida para 11.24%, ou
519.032 ha dos 4.616.591ha originais.
Esta exploração das vegetações naturais no Espírito Santo, fez com que muitos
remanescentes vegetais apresentem fitofisionomias altamente desconfiguradas,
ou em algum estágio de regeneração natural em conseqüência do processo de
sucessão ecológica.
Com todas estas perturbações ao meio ambiente é necessário um manejo
adequado das áreas remanescentes, de maneira que os estudos bióticos possam
orientar de maneira mais organizada a expansão das atividades humanas, para
que estas não se tornem ainda mais ameaçadoras para o futuro do planeta.
Diante do atual quadro de destruição da Mata Atlântica, são considerados quatro
linhas de trabalho onde devem ser concentrados os esforços: divulgação e
conscientização pública; prospecção da biodiversidade; recuperação ambiental de
áreas degradadas e conservação dos últimos remanescentes.
Os estágios sucessionais tendem a apresentar variações na composição e
riqueza de espécies, seguindo uma mudança dos serais mais iniciais até os mais
avançados (Metzger et al. 2006). Estas mudanças ocorrem em decorrência das
transformações que a vegetação vai causando ao longo dos processos
sucessionais, como areação e incremento de nutrientes no solo, acúmulo de
serapilheira, entre outros (Reis et al. 1999). Desta forma, para recuperação de
áreas degradadas, a fim de adiantar o processo de colonização, são realizados
plantios de espécies que possuem características ecológicas para se instalarem
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nos estágios sucessionais já existentes na área, sendo esta ação denominada de
enriquecimento de espécies.
O programa proposto diz respeito à supressão de vegetação que ocorrerá na área
de implantação do Estaleiro Jurong Aracruz e visa à recuperação de uma área
com

características

ambientais

semelhantes

daquela

a

ser

impactada,

preferencialmente na área do entorno do empreendimento, pelo menos na mesma
bacia hidrográfica, conforme prevê a legislação em vigor.
A supressão de diversas fisionomias de vegetação de restinga, matas ciliares e
alagados, consideradas áreas de Preservação Permanente, se constitui em um
impacto irreversível, avaliado como de alta intensidade, tendo em vista o caráter
legal titulado aquela área (APP).
Como medida compensatória prevista na legislação, será feita a recuperação,
obrigatoriamente deve ser elaborado programas com técnicas apropriadas e
utilizando-se espécies do mesmo ambiente, em uma área próxima do
empreendimento, visando recuperar parte da vegetação suprimida.

8.11.2 Objetivos


Realizar a recomposição ambiental obrigatória, compensando as atividades
de supressão de vegetação;



Contribuir, indiretamente com a recuperação da fauna local;



Controlar os processos erosivos, minimizando possíveis conseqüências
como carreamento de sedimentos, assoreamento e degradação ambiental;

8.11.3 Metodologia
Como medida compensatória prevista na legislação para a recomposição florestal
obrigatória deverá ser escolhida área(s) degradada(s), de preferência na mesma
bacia hidrográfica do empreendimento. Segundo laudo do IDAF o empreendedor
deverá fazer promover a recuperação de 56 hectares. A escolha da área deve ser
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realizada em conjunto com o poder público (IDAF, IEMA e PMA) e poderão ser
escolhidas áreas públicas e privadas, de preferência que não serão utilizadas
para atividades impactantes. Em reunião realizada com a Secretaria de Meio
Ambiente de Aracruz, definiu-se que as áreas prioritárias para recuperação da
mata ciliar devem ser na bacia do rio Riacho e no rio Sahy, as quais são AID do
EJA. Ressalta-se que a Prefeitura já vem desenvolvendo um trabalho de
conscientização com os proprietários de terras nessas bacias, os quais se
mostraram favoráveis às intervenções para o plantio de mudas. Além dessas
áreas, também está previsto o reforço de mudas na área da Reserva Natural Vitor
Farina.
A recuperação deverá ser feita com técnicas apropriadas e devem-se utilizar
espécies do mesmo ambiente. Assim, após a definição da(s) área(s) que serão
recuperadas, o empreendedor deve elaborar e executar após a aprovação do
poder público, plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) específico
contendo todos os procedimentos necessários para a recuperação da área. Para
a elaboração do PRAD deverá ser seguido o disposto na INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 17 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2006, que Institui Termo de
Referência com o objetivo de estabelecer critérios técnicos básicos e oferecer
orientação para elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRADs, visando a restauração de Ecossistemas.

8.11.4 Público alvo
Órgãos ambientais, Empreendedor e Comunidade local

8.11.5 Cronograma Físico
A seguir está apresentado um cronograma básico para desenvolvimento do
programa. Onde: A=Escolha da(s) área(s) que serão recuperadas; B= Elaboração
do Plano de Recuperação de áreas Degradadas (PRAD); C= Implantação; D=
Manutenção e Monitoramento; E= Relatórios.
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OBS.: As atividades de Manutenção e monitoramento e relatórios técnicos deverão se
repetir por mais 1 ano, porém com freqüência semestral.
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PROGRAMA DE RESGATE DE VEGETAÇÃO NATIVA NA ÁREA DE

INFLUÊNCIA DIRETA DO ESTALEIRO JURONG ARACRUZ

8.12.1 Introdução e Justificativa
Para a instalação do empreendimento, será necessária a supressão de parte da
vegetação nativa, composta por indivíduos de porte arbustivo; arbóreo, de
trepadeiras, além de ervas terrestres e epífitas; comprometendo, eventualmente,
indivíduos de espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção presentes nas
diferentes fitofisionomias existentes na região. O processo de salvamento se faz
necessário, pois as obras previstas envolverão a erradicação de trechos de
vegetação durante as atividades de terraplanagem.
O presente plano justifica-se, também pelo fato de que o processo de ocupação
humana e posterior fragmentação da cobertura florestal existente nesta região
levaram a extinção local de várias espécies e a pressão sobre as sobreviventes
fazendo com que trabalhos que visem à conservação destas espécies em
empreendimentos na região sejam essenciais para a manutenção do nosso
patrimônio genético.
Famílias como Orchidaceae e Bromeliaceae constituem, normalmente, as mais
dominantes na região neotropical e, juntamente com Cactaceae e Polypodiaceae,
costumam destacar-se na fisionomia do componente epifítico. São importantes
como recursos alimentares para os animais e as Bromeliaceae abrigam em seus
tanques uma infinidade de organismos animais e vegetais. Apesar disso, grande
parte das espécies destas famílias tem sido, ao longo da ocupação humana,
retirada de forma predatória dos nossos ecossistemas naturais, principalmente
para o uso paisagístico. Portanto, a conservação destas espécies auxilia a
manutenção do patrimônio genético das famílias mais ameaçadas por coletas
predatórias no Brasil.
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Vale destacar que embora seja de dimensões reduzidas, os fragmentos de
vegetação nativa apresentam espécies importantes sob o ponto de vista
conservacionista, sendo, portanto, muito importante a sua preservação para a
conservação da biodiversidade local, bem como para a manutenção do banco
genético e conectividade entre os fragmentos existentes na região.
Prova da importância da área é que nos estudos florísticos foram encontradas
seis espécies que constam como ameaçadas para o Estado do Espírito Santo,
todas na categoria Vulnerável. Uma destas, Rhodostemonodaphne capixabensis,
também está presente na lista Brasileira de espécies ameaçadas.
Propõe-se, então, um Programa de Salvamento de Germoplasma para
compensar as eventuais perdas de indivíduos de espécies da flora ameaçadas
e/ou endêmicas, entre outras de interesse, localizadas na área de implantação do
empreendimento.

8.12.2 Objetivos


Coleta de frutos, sementes e propágulos e doação destes diásporos a
viveiros da região para produção de mudas de espécies nativas para
recuperação de áreas degradadas;



Coleta de estacas de indivíduos arbóreos/arbustivos ameaçados de
extinção e posterior produção de mudas e doação para viveiros da região
e/ou utilização no paisagismo/arborização do empreendimento;



Salvamento de exemplares de espécies vegetais presentes na Área de
Influência Direta do empreendimento, objetivando manter o conteúdo
genético de representantes das famílias Orchidaceae, Bromeliaceae,
Cactaceae, Araceae e outras plantas herbáceas que deverão ser utilizadas
no enriquecimento dos remanescentes adjacentes à área de supressão;



Contribuir para a preservação do patrimônio genético das populações das
espécies de interesse encontradas na área do empreendimento;
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Envolver instituições tecnicamente capacitadas para desenvolver e
participar das atividades do Programa.

8.12.3 Metodologia

8.12.3.1

Definição das áreas

Segundo levantamento botânico realizado, o resgate deve ser concentrado nas
áreas de Pós praia (Formação arbustiva fechada não inundável); Mata Seca de
Restinga (Formação Florestal não inundável); Estágio inicial de regeneração da
Mata Atlântica e Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica, pois, além de
serem as áreas mais preservadas são as que concentram o maior número de
espécies ameaçadas e endêmicas (Figura 8-7).
Após a definição das áreas e antes da liberação da faixa para supressão, deverão
ser realizadas caminhadas pelo interior de toda a faixa de influência direta do
empreendimento (área de supressão) visando às atividades de identificação e
resgate. Todas as áreas de supressão vegetal, previamente estabelecidas,
deverão ser vistoriadas, procedendo-se a retirada das espécies de interesse
botânico e/ou passíveis de resgate.
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Figura 8-7: Número de espécies endêmicas da Mata Atlântica (azul) e
ameaçadas de extinção (vermelho) encontradas na área de influência
direta do empreendimento, Aracruz, ES.
Onde: PP = Pós praia (Formação arbustiva fechada não inundável);
MS = Mata Seca (Formação Florestal não inundável);
FI = Formação arbustiva fechada inundada;
EI = Estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica;
EM = Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica;
MA = Macega;
EU = Plantio de Eucalipto.

8.12.3.2

Definição das Espécies passíveis de resgate

Para as atividades de resgate deverão ser priorizadas as espécies que constam
nas listas de ameaçadas (Tabela 8-1). No entanto, outras espécies passíveis de
resgate, podem ser salvas, principalmente espécies de ervas e epífitas. Este
procedimento visa principalmente garantir a conservação do patrimônio genético
de todas as raras epífitas e ervas nos fragmentos remanescentes.
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Tabela 8-1: Lista das espécies ameaçadas de extinção encontradas na Área de
Influência Direta do empreendimento.
AMEAÇADAS

ESPÉCIE

BR

ES

Aechmea blanchetiana (Baker) L. B. Sm.

VU

Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & H.R. Sweet

VU

Jacquinia armillaris Jacq.

VU

Paullinia riodocensis Somner

VU

Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & Coe-Teixeira

X

Vriesea neoglutinosa Mez

VU
VU

Onde: BR= Ameaçadas de Extinção no Brasil;
ES= Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo
VU=Vulnerável)

8.12.3.3

Resgate

Quando for observada a ocorrência de exemplares de espécies de interesse no
interior da área, elas serão identificadas e numeradas. Para facilitar a visualização
e identificação dos exemplares que deverão ser resgatados.
Cada indivíduo identificado deverá ser caracterizado, e esses dados devem ser
registrados em uma ficha de cadastro contendo informações sobre a sua
sanidade, fenologia, localização, condições de luminosidade e umidade em que
se encontra. Para as epífitas, deverão ser também observadas, a espécie arbórea
onde está apoiada (forófito) e sua posição nela (em relação aos pontos cardeais e
altura).

Todos

os

exemplares

deverão

ser

devidamente

etiquetados

e

fotografados.
Para indicação dos procedimentos específicos a serem adotados para cada
espécime (corte e realocação), deverão ser levados em consideração seu estado
fitossanitário, hábito e porte, como descrito a seguir:
a) Epífitas e Hemi-epífitas: O resgate deverá ser executado logo após a
identificação e o registro dos indivíduos, com a retirada do exemplar, ou
corte da árvore em seções ou de parte da casca.
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b) Ervas terrestres e Lianas: Deverá ser retirada, com o auxílio de um
“enxadão”, parte do solo que envolvia o espécime, a fim de se preservar a
integridade de suas raízes e diminuir o trauma causado pela realocação
em substrato diferente do original.
c) Ervas aquáticas: Deverão ser retiradas manualmente com cuidado. As
Plantas enraizadas devem ser retiradas cavando-se com “enxadão”, como
no procedimento anterior.
d) Árvores: Deverão ser retirados fragmentos de 13 a 20 cm dos ramos do
indivíduo.

Estas

estacas

devem

ser

mergulhadas

em

substância

estimuladora/aceleradora de enraizamento e posteriormente colocadas em
sacolas plásticas com substrato retirado das camadas superficiais do
sedimento local. Após a produção das mudas, estas devem ser doadas
para viveiros da região visando a formação de um banco de sementes de
espécies nativas locais, para produção de mudas a serem utilizadas na
recuperação de áreas degradadas e/ou projetos paisagísticos, inclusive do
próprio empreendimento.
Durante o desenvolvimento do Programa, o resgate de indivíduos deve incluir dois
momentos distintos:
1. Após a definição das áreas e antes da liberação da faixa para supressão
(coletando-se espécies herbáceas e epífitas sobre forófitos de pequeno
porte);
2. No momento da supressão. (coletando-se as epífitas sobre os forófitos de
grande porte).

8.12.3.4

Realocação

O local de realocação dos indivíduos deve ser feita nos remanescentes
adjacentes ao empreendimento. Cada indivíduo removido deve ser transplantado
para o local mais próximo de onde for retirado, observando-se sempre a
manutenção das mesmas características físicas e ecológicas do local de origem,
bem como a não-interferência na vegetação localizada na área de transplante.
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Com as informações cadastradas de cada espécie, será possível determinar, no
campo, os sítios com condições mínimas iguais à encontrada anteriormente ao
corte para receber o indivíduo/grupo. No caso de epífitas e hemi-epífitas, devemse transplantar as mesmas para um forófito da mesma espécie que o original ou
de outra categoria taxonômica próxima (mesmo gênero ou família).
O material coletado (galhos e lascas de casca) contendo os epífitos deverá ser
amarrado com barbante de algodão de espessura média ou sizal (para indivíduos
de grande porte), preferencialmente em árvores da mesma espécie ou mesma
família, conforme já mencionado anteriormente, procurando observar a posição
no galho e a mesma posição geográfica (norte, sul, leste oeste) em que se
encontrava anteriormente. As bromélias, com exceção do gênero Tilandsia,
devem ser colocadas na posição vertical, para que possam efetuar a captação da
água da chuva.
Já nesta fase, quando constatada a presença de pragas ou doenças devem ser
tomadas as devidas medidas fitossanitárias necessárias à solução do problema
(pulverização com fungicida ou inseticida, por exemplo).

8.12.4 Manutenção e Monitoramento
Durante o período de estabilização de cada indivíduo, deverão ser realizadas,
pelo menos mensalmente durante 3 (três) meses, o monitoramento dos indivíduos
transplantados, com o objetivo de detectar a ocorrência de debilidade ou de
ataque de pragas, uma vez que, durante esse período, o espécime se encontrará
mais vulnerável ao ataque de agentes patogênicos.
Nestas revisões deverão ser observadas as condições fitossanitárias do indivíduo
e quando constatada a presença de pragas e doenças, deverão ser tomadas as
medidas fitossanitárias necessárias à solução do problema (pulverização com
fungicida ou inseticida, realocação, etc.).
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Deverão também ser observados eventos como o surgimento de brotos, rosetas
jovens, raízes e de fenologia (aparecimento de flores, frutos e folhas jovens) que
indicam uma boa aceitação do transplante por parte do espécime.

8.12.5 Coleta de frutos e sementes
Além do material botânico citado anteriormente, deve também ser prevista a
coleta de diásporos (frutos, sementes e propágulos) de espécies arbustivas e
arbóreas. Estas espécies, cuja translocação é difícil e onerosa devem ser
visitadas e se possível deve-se proceder a coleta de frutos e sementes que
poderão ser disponibilizados para viveiros especializados na produção de mudas
de espécies nativas. A coleta de sementes é uma atividade imprescindível e
básica na obtenção e produção de mudas para a conservação das espécies da
flora nativa. Os frutos e sementes devem ser coletados quando atingem sua
maturidade fisiológica, pois é nesta época que as sementes apresentam maior
vigor e porcentagem de germinação mais alta. Cada tipo de fruto possui
características específicas que determinam seu ponto de maturação:
Frutos deiscentes – devem ser colhidos ao apresentarem alguns frutos abertos ou
perto de abrir, para evitar a perda das sementes. Deve-se tomar cuidado para não
colher os frutos verdes.
Frutos indeiscentes – frutos que permanecem fechados ou carnosos e mudam de
cor quando maduros. Em frutos que não apresentam alteração de cor, um
indicativo de que estão maduros é sua polpa amolecida.
Existem duas formas básicas de coletar sementes:
Coleta de frutos e sementes caídos no chão: Frutos caídos podem ser coletados,
cuidando-se apenas para dispensar os frutos apodrecidos, roídos ou com brocas.
Pode-se ao observar que os frutos estão maduros, estender uma lona embaixo da
árvore e sacudir seus galhos, para que caiam.
Coleta na árvore em pé (subindo na árvore ou utilizando podão): Em árvores
baixas, quando se vê facilmente os frutos, as sementes são coletadas usando
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apenas o auxílio de um podão. Em exemplares de maior altura, deve-se coletar os
frutos com auxílio de objeto cortante (tesoura de poda, facão). Ao serem
coletados os frutos e sementes, devem ser colocados em sacos de plástico ou de
aniagem com etiqueta de identificação (nome da planta, data e local de coleta);
além de informações adicionais como aspecto geral e tipo de ambiente, a fim de
reduzir ao mínimo o processo de deterioração. As sementes de cada árvore
devem ser colocadas em um saco separado com identificação própria.
Os sacos com os frutos e sementes coletados devem ficar em local sombreado e
fresco até o momento de serem levados para a triagem e destinados aos viveiros
conveniados. Desta forma, durante o desenvolvimento do Programa, a coleta de
frutos e sementes inclui dois momentos distintos:
1. Após a definição das áreas e antes da liberação da faixa para supressão
(coletando-se as sementes e frutos no chão e das árvores em pé);
2. No momento após a supressão (coletando-se as sementes e frutos nas
árvores caídas).
As sementes coletadas deverão ser doadas para viveiros da região visando a
formação de um banco de sementes de espécies nativas locais, para produção de
mudas a serem utilizadas na recuperação de áreas degradadas e/ou projetos
paisagísticos, inclusive do próprio empreendimento.

8.12.6 Público alvo
O público alvo deste Programa é constituído pelos órgãos ambientais estaduais
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) — e municipal
(Secretaria

Municipal

de

Meio

Ambiente

de

Aracruz),

as

instituições

técnicas/científicas interessadas (universidades, viveiros particulares, estaduais e
municipais), a população local e o empreendedor.
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8.12.7 Cronograma Físico:
A seguir está descrito o cronograma físico com as atividades propostas neste
programa.

MÊS

ATIVIDADE

1

Definição das áreas

x

Definição das Espécies passíveis de resgate

x

Resgate/Coleta e realocação antes da supressão

x

Resgate/Coleta e Realocação durante a supressão

2

3

4

x

x

x

x

x

Manutenção e Monitoramento
Relatórios parciais

x

5

6

7

x

x

x

x

Relatório final

x
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VEGETAÇÃO

DOS

AMBIENTES NATURAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO ESTALEIRO
JURONG ARACRUZ

8.13.1 Introdução e Justificativa
Com a implantação e posterior operação do estaleiro há uma tendência a ser
aumentada a pressão sobre os recursos da flora devido ao aumento da presença
de homens na região podendo ocasionar na retirada de espécies vegetais para
diversos fins (madeireiro, medicinal, alimentar, etc.). Outro fator relevante, em
relação aos ambientes naturais são as alterações na composição florística. A
construção de aterros e vias de acesso, pelas alterações dos sedimentos,
luminosidade e supressão da vegetação original, tendem a promover a introdução
de espécies invasoras, alterando a composição florística das áreas impactadas.
Muitas destas espécies são exóticas interferindo as complexas inter-relações
entre a flora e fauna local. Além disso, na retirada de sedimento para aterros há
uma interferência nos processos de sucessão natural, pela supressão da
vegetação e do banco de sementes contido no solo o que também poderá
ocasionar alterações na composição florística na região.
Outro fator de degradação para os ambientes naturais é a geração de resíduos
sólidos oriundos das obras, que podem comprometer toda a dinâmica dos
ecossistemas marginais pelo soterramento e sombreamento de espécies vegetais
e contaminação dos animais, além do entupimento das redes de drenagem,
causando prejuízo aos ambientes úmidos. Já na fase de operação, as atividades
de construção de módulos; reparo dos cascos de navios docados; montagem das
plataformas envolverão processos de queima de combustíveis; geração de gases
(como dióxido de enxofre); e emissão de ruídos e luz. Além do transporte de
cargas previsto, dependerá de um intenso trânsito de veículos de grande porte,
com consequente emissão de quantidades consideráveis de gases e poeira sobre
a vegetação das proximidades, podendo comprometer seus processos fisiológicos
(transpiração, fotossíntese, respiração).
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Diante deste fato, o monitoramento da vegetação remanescente na área do
estaleiro visa acompanhar as possíveis alterações ocorridas em sua estrutura
durante e após as obras de implantação do empreendimento. Também servirá
para subsidiar a tomada de decisão visando minimizar os impactos decorrentes
do manejo da flora terrestre, durante e após as obras de implantação do
empreendimento, pois pode-se desta forma verificar a necessidade de
intervenções adicionais às medidas mitigadoras propostas.

8.13.2 Objetivos
Realizar o levantamento quali-quantitativo da flora na Área de Preservação do
entorno do empreendimento (remanescentes existentes dentro da área do
estaleiro) identificando as alterações ocorridas em sua estrutura durante e após
as obras de implantação do empreendimento.

8.13.3 Metodologia
O monitoramento da flora terrestre será realizado ao longo de três anos e deverá
abranger as diversas fases do empreendimento. Sendo que a primeira
campanha deverá ocorrer antes do início das obras e as outras deverão estar
distribuídas durante o período de realização das obras e durante a fase de
operação do empreendimento. No total, estão previstas a realização de 06 (seis)
campanhas semestrais de monitoramento.
A primeira campanha de campo servirá como “marco-zero” ou “controle” e será
efetuada nos sítios de amostragem determinados no Plano de Trabalho,
organizado pela empresa que executará este programa e aprovado pelo IEMA.
O objetivo desta etapa é, além de servir como controle, demarcar as parcelas
permanentes que deverão ser utilizadas durante todo o monitoramento. Deverão
ser estabelecidos pelo menos um sítio de amostragem em cada uma das
seguintes fisionomias:
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1. Pós praia (Formação arbustiva fechada não inundável);
2. Mata Seca de Restinga (Formação Florestal não inundável);
3. Estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica;
4. Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica.
Para o monitoramento da flora, serão efetuados levantamentos florísticos e
fitossociológicos semestrais. Cada levantamento será realizado nos mesmos
sítios de amostragem definidos para a primeira campanha.
O levantamento fitossociológico tem por objetivo a quantificação da composição
florística e a qualificação da estrutura, funcionamento, dinâmica e distribuição de
uma determinada vegetação.
Há diferentes métodos de levantamento. Recomenda-se, para cada um dos sítios
de amostragem definidos nas áreas com vegetação arbórea o uso de 10 parcelas
múltiplas de 10 X 10 metros onde todos indivíduos com diâmetro a altura do peito
maior ou igual a 3,18cm (DAP≥3,18cm) serão amostrados, sendo também
medidas as alturas dos indivíduos. As medições de diâmetro deverão ser feitas 5
cm acima da plaqueta de marcação dos indivíduos, a fim de se estabelecer um
padrão de localização das medidas.
Após os levantamentos dos dados, será feita, para cada sítio de amostragem, a
caracterização estrutural (arranjo horizontal e vertical) da comunidade vegetal.
Para isso, serão determinados índices e parâmetros, tais como: a altura média da
comunidade vegetal, o DAP médio da comunidade, a densidade absoluta e
relativa de indivíduos, a freqüência, a cobertura, a área basal, a dominância
(expressa em área basal ou de cobertura), a dominância relativa, o índice do valor
de importância e a distribuição de densidade de troncos por classes de DAP,
dentre outros a serem determinados pela equipe técnica deste Programa.
Em sítios de vegetação arbustiva, deve-se utilizar o método de interceptação por
linhas. Dez Linhas perpendiculares à praia podem ser traçadas com extensão
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variando de acordo com a largura da formação. Os pontos de início e fim de cada
linha deverão ser georreferenciados na primeira campanha sendo que nas outras
as linhas devem ser alocadas sempre no mesmo local. Todos os indivíduos
lenhosos com altura superior a 50cm devem ser amostrados e para cada um
desses, registrar a extensão do indivíduo interceptada pela projeção da linha.
As análises comparativas deverão levar em consideração parâmetros da dinâmica
das comunidades estudadas tais como: recrutamento, incremento e mortalidade.
Também deverão ser levadas em consideração aspectos qualitativos da
vegetação como o aparecimento ou aumento das populações de espécies
exóticas e/ou invasoras que podem ser um bom indicativo de alterações nas
comunidades vegetais.

8.13.4 Público alvo
O público alvo deste Programa é constituído pelos órgãos ambientais estaduais
— Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) — e municipal
(Secretaria

Municipal

de

Meio

Ambiente

de

Aracruz),

as

instituições

técnicas/científicas interessadas nos resultados da pesquisa/monitoramento
(universidades), a população local vizinha ao empreendimento e o empreendedor.

8.13.5 Cronograma Físico
A seguir é descrito o cronograma físico com as atividades propostas neste
programa:
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SEMESTRES

ATIVIDADE

1

2

3

4

5

Escolha dos sítios de amostragem

x

Demarcação das áreas

x

Monitoramentos

x

x

x

x

x

Relatórios

x

x

x

x

x

6

x

Obs.: O monitoramento deverá ser avaliado após este período, em relação à necessidade
de continuidade e sua periodicidade.
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8.14 PROGRAMA DE MONITORAMENTO SOCIOECONÔMICO

8.14.1 Introdução
A proposta do Programa de Monitoramento Socioeconômico é proporcionar
uma compreensão das transformações nas atividades produtivas e no ambiente
antrópico

como

um

todo

resultantes

da

implantação

e

operação

do

empreendimento.
As estratégias adotadas neste Programa deverão estar em conformidade com as
orientações da legislação federal que exige como parte da EIA a “Elaboração do
programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e
negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados” (Resolução
001/86 – CONAMA).
Esta lei enfatiza a importância dos Programas de Acompanhamento e
Monitoramento Ambiental promovidos pelo empreendimento em todas as áreas
de impacto.

8.14.2 Objetivos
Apresentar um Programa de Monitoramento Socioeconômico para caracterizar
a

sócia-economia

da

região,

abordando

especificamente

as

atividades

econômicas e a população envolvida nas áreas de influência direta e indireta da
região bem como o número de empregos diretos e indiretos gerados pelo
empreendimento.
A caracterização da estrutura produtiva e de serviços pode incluir:


fatores de produção;



modificação em relação à composição de produção local;



emprego e nível tecnológico por setor;
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relações de troca entre a economia local e a microrregional, regional e
nacional, incluindo a destinação da produção e sua importância relativa.

Um segundo objetivo deve ser de registrar e acompanhar os planos,
investimentos, obras, serviços, projetos e ações desenvolvidos na infra-estrutura
física e social decorrentes de transformações associadas a instalação e operação
do empreendimento.

8.14.3 Metodologia
O Programa monitoramento deve ser elaborado detalhando os fatores ambientais
e parâmetros a serem considerados.
1. Indicação e justificativa dos parâmetros selecionados para avaliação dos
impactos;
2. sobre cada um dos fatores ambientais considerados;
3. Indicação

e

justificativa

da

rede

de

amostragem,

incluindo

seu

dimensionamento e distribuição espacial;
4. Indicação e justificativa dos métodos de coleta e análise de amostras;
5. Indicação e justificativa da qualidade de amostragem para cada parâmetro,
segundo os diversos fatores ambientais.
Os focos principais do Programa são aquelas populações existentes na área
atingida diretamente pelo empreendimento, bem como as inter-relações próprias
do meio Sócio-Econômico regional e passível de alterações significativas por
efeitos indiretos do empreendimento.
São consideradas relevantes as seguintes observações


Quando procedentes, as variáveis enfocadas no meio Sócio-Econômico
deverão

ser

apresentadas

em

séries

históricas,

significativas

e

representativas, visando à avaliação de sua evolução temporal.


Uso dos recursos ambientais nas Áreas de Influência do empreendimento.
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Disponibilidade e qualificação da mão-de-obra na região.



Criação de mercado de trabalho de consultoria, projeto, equipamentos e
obras.

8.14.4 Metas


Realizar uma reunião, conduzido em formato de seminário, por semestre
nas áreas impactadas (AID/AII) pelo empreendimento;



Distribuir,

nessas

reuniões,

informativos

impressos

(folders)

com

informações sobre o empreendimento;


Distribuir anualmente um boletim informativo a Prefeitura do município de
Aracruz e nas comunidades situadas nas áreas impactadas (AID/AII) com
o objetivo de manter esta instituição e a população local informada sobre
os impactos socioeconômicos do empreendimento.

8.14.5 Inter-relação com outros planos e projetos
Este Projeto está intrinsecamente relacionado com os Programas propostos,
podendo inclusive vir a tratar de temas bastante semelhantes. Sendo assim, as
equipes envolvidas com a implementação dos projetos deverão estar integradas
para manutenção da harmonia de condução, bem como evitar a duplicidade de
informações a serem repassadas aos seus respectivos público-alvo.

8.14.6 Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento do Programa será efetuado por equipe qualificada, através
da verificação do cumprimento do plano de ação e por meio de reuniões de
análise crítica, após cada reunião, objetivando a identificação de pontos positivos
e oportunidades de melhoria. As ações realizadas no período serão consolidadas
em relatórios técnicos após cada reunião e um relatório anual, este síntese dos
resultados do programa como um todo.
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O relatório deverá conter as seguintes informações:


Comprovação da divulgação das reuniões através de modelos e fotografia
dos cartazes e das faixas;



Transcrição dos anúncios de rádio veiculados acompanhada de documento
que ateste a freqüência/estação utilizada e do horário e número de
inserções;



Listagem das instituições convidadas por cartas convite, incluindo
comprovante de recebimento.
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8.15 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Este Programa visa estabelecer uma comunicação social efetiva, fundamentada
no diagnostico ambiental desenvolvido no Estudo de Impactos Ambientais do
empreendimento. Quando da decisão de instalar um empreendimento, devem-se
avaliar as diferentes oportunidades e ameaças existentes nas comunidades
próximas ao mesmo, para o que se torna necessário considerar os interesses,
necessidades e anseios da sociedade na área de influência direta do projeto.
O levantamento prévio das expectativas dessas comunidades possibilitou a
análise de alternativas que favorecessem a conciliação de interesses, tanto do
empreendedor, quanto das comunidades envolvidas, visto que a realidade da qual
o empreendimento fará parte é caracterizada por uma tensão permanente de
tendências, forças, interesses, que ora se opõem, ora se reforçam mutuamente
(ÁVILA, 2000).

8.15.1 Justificativa
A proposta de um Programa de Comunicação Social (PCS) justifica-se pela
necessidade de esclarecer à população sobre as atividades a serem
desenvolvidas, o tipo de emprego a ser gerado, as conseqüências ambientais e
as conseqüências que o empreendimento pode acarretar ao meio ambiente e na
sociedade local. Será este programa o meio para esclarecer para as comunidades
como e de que modo poderão ser atingidas pelo empreendimento, as medidas
que serão adotadas para potencializar os efeitos positivos e mitigar os negativos,
além de explicar os programas ambientais a serem aplicados.
Tais considerações justificam a necessidade de se criar um canal de
comunicação entre a JDB e as comunidades localizadas no entorno do
empreendimento, de modo a facilitar o estabelecimento de uma parceria eficiente

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Programas Ambientais
8

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Pág.
1773

com essas comunidades, gerando um processo de integração da população com
o empreendimento a ser implantado.

8.15.2 Objetivos

8.15.2.1

Objetivo geral

No âmbito geral, este Programa, seguindo os procedimentos gerais do Plano de
Comunicação Social da JDB, visa à gestão dos processos de informação,
educação e comunicação, com a força de trabalho – empregados e empresas
contratadas – e as comunidades vizinhas e o município de Aracruz. Como
objetivo principal do PCS destaca-se a manutenção de permanente diálogo entre
o empreendedor e os diversos atores envolvidos na execução do projeto
proposto, particularmente o Poder Público municipal, os trabalhadores, as
empresas contratadas e a população da área de influência e do entorno do
empreendimento,

com

a

finalidade

de

mantê-los

informados

sobre

empreendimento e suas conseqüências sociais, econômicas e ambientais.

8.15.2.2

Objetivos específicos

Destacam-se como objetivos específicos:

 Divulgar, entre as comunidades do entorno e a sociedade em geral, os
impactos ambientais do empreendimento, tanto negativos quanto
positivos, em todas as suas fases, dando a conhecer as medidas
mitigadoras e compensatórias relativas aos impactos negativos, e as
medidas potencializadoras relativas aos impactos positivos, transmitindo
para a população dessas comunidades as diferentes formas de
participação.

 Divulgar os programas ambientais a serem implementados pela empresa,
com ênfase na participação dessas comunidades nos referidos
programas.
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 Criar canais de comunicação que possibilitem maior integração da
empresa com a sociedade possibilitando o esclarecimento de dúvidas e o
recebimento de críticas e sugestões dos grupos sociais envolvidos. Tal
canal pode ser se concretizar através de um 0800 e um correio eletrônico,
onde os grupos afetados pelo empreendimento poderão expor suas
opiniões e esclarecer dúvidas existentes.

 Informar a população do município de Aracruz e dos municípios vizinhos
das

necessidades

reais

para

a

contratação

de

mão-de-obra

no

empreendimento e dos prazos de emprego dentro do cronograma previsto
das obras.

 Orientação quanto à aplicação do Programa de Priorização de Mão de
Obra executado pela JDB.

 Estabelecer um plano específico para o processo de dragagem de forma a
minimizar seus impactos, especialmente junto à comunidade pesqueira.

8.15.3 Público alvo

8.15.3.1

Público interno

É o referente à força de trabalho da Jurong do Brasil Ltda. — seus empregados e
os de empresas contratadas.

8.15.3.2

Público externo

Uma vez que este programa deve ser desenvolvido em consonância com o
Programa de Mobilização, Seleção e Qualificação de Mão de Obra considerou-se
como público alvo o mesmo deste programa, ou seja, a população residente da
Área de Influência Direta, pescadores locais, moradores das localidades rurais,
comunidades indígenas, bairros e áreas de periferia urbana da sede municipal de
Aracruz. O público externo inclui também os trabalhadores não e semi-
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qualificados encaminhados por entidades e instituições da sociedade civil (ONGs,
Associações de Moradores, Sindicatos, Escolas, Representações Religiosas)
para intermediação das agências de trabalho do SINE.

8.15.4 Procedimentos metodológicos

8.15.4.1

Geral

O Programa de Comunicação Social valoriza o relacionamento direto com o
público-alvo, seja nas visitas locais a serem realizadas frequentemente pelas
equipes de campo, seja na recepção dos diversos públicos, esclarecendo dúvidas
e informando sobre as diferentes etapas do empreendimento.
Procurando acatar os objetivos mencionados, a tática de ação formulada baseiase na compreensão, detalhamento e execução de um projeto de Comunicação
Social que tenha como base as seguintes características:


Universalidade no envolvimento da população das comunidades do
entorno imediato do empreendimento, procurando atingir a todos de forma
adequada, eqüitativa e oportuna.



Credibilidade junto ao público-alvo, de forma a obter uma co-participação
abrangente e permanente no desenvolvimento do próprio processo de
Comunicação Social.



Especificidade regional, para estar sintonizado com as características do
município e das comunidades envolvidas.

O Programa será composto pelas seguintes ações: realização de reuniões com a
comunidade; distribuição de boletins informativos; atendimento permanente à
população pelo canal de comunicação; produção de releases para a imprensa,
quando necessário.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pág.
1776

Programas Ambientais
8

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Este Programa deverá ser implantado em etapas, desde uma primeira, de caráter
informativo, no período que antecede a instalação do empreendimento, passando
pelas ações a serem implantadas durante as obras, até a última, voltada para a
sua inserção na dinâmica social local, com o início de operação do
empreendimento. Em cada uma dessas etapas, há maior ênfase em um
determinado público-alvo, bem como diferentes níveis de informação e linguagem,
que devem ser acessível a todo o público a que se destina.
Em relação às atividades de dragagem, o plano funcionará como canal de
comunicação direta com os pescadores locais de forma a divulgar:


as rotas e horário de circulação a serem utilizadas pelos batelões,
atualizando-as assim que necessário;



o período e o local de funcionamento da draga;



a quantidade de material dragado, transportado e lançado no bota-fora;



os resultados quanto ao controle da velocidade dos batelões em relação às
condições ambientais de navegabilidade;



os resultados do monitoramento das rotas executadas pelos batelões.

Considera-se de fundamental importância manter os pescadores atualizados
sobre o andamento do processo de dragagem.

8.15.4.2

Etapas de execução

O desenvolvimento das Ações de Comunicação foi organizado de acordo com o
público-alvo descrito a seguir.
(1) Etapa 1 - Atuação com Público Interno
Todos os componentes do Público Interno serão submetidos a treinamentos e
palestras de integração, objetivando um conhecimento maior sobre a obra a ser
realizada e a identificação das pessoas responsáveis pelo processo de
Comunicação do empreendimento.
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(2) Etapa 2 - Atuação com o Público Externo


Proprietários, comunidades do entorno, comunidades indígenas, bairros e
áreas de periferia urbana do município de Aracruz.



Instituições públicas e da sociedade civil organizada.



A Prefeitura do município de Aracruz e suas secretarias, a Câmara
Municipal de Aracruz.



Instituições particulares: escolas, estabelecimentos comerciais, industriai
e similares.

8.15.4.3

Conteúdo do material de comunicação

(1) Material Gráfico: Cartilhas, folhetos, cartazes, Normas de Conduta.
Folhetos – destinados à população em geral, Prefeituras Municipais e
instituições. Seu conteúdo, em linguagem acessível, abrange a caracterização do
empreendimento; sua importância para o País e para a região (geração de
empregos, arrecadação, etc.); as medidas de segurança nas suas diferentes
etapas de implantação, principalmente durante as obras; os cuidados com a
segurança dos trabalhadores, comunidades locais e do meio ambiente e os
telefones de contato do empreendedor.
Cartazes – mesmo conteúdo do folder, mas de forma resumida, para ser afixado
em lugares públicos, nas proximidades do empreendimento.
Normas de Conduta do Trabalhador – Trata-se de um pequeno manual
destinado aos trabalhadores das obras, cujo conteúdo são as diretrizes sobre o
que é permitido ou proibido nos arredores das obras; as medidas de segurança a
serem seguidas; os equipamentos de segurança no trabalho; o convívio
harmonioso com a população local e os cuidados em relação ao meio ambiente.
(2) Material de apoio: linha telefônica.
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Telefone de contato – consiste em uma linha telefônica instalada para o
atendimento à população. É um elo entre o empreendedor e o público em geral,
abrangendo as comunidades no entorno do Estaleiro Jurong Aracruz.

8.15.5 Inter-relação com outros planos e programas
O Programa de Comunicação Social funciona como um apoio aos demais
programas ambientais desenvolvidos no âmbito do empreendimento, divulgandoos e convocando os correspondentes agentes a deles participar, quando for o
caso.

8.15.6 Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Não há exigências de ordem legal para a implantação deste Programa.

8.15.7 Recursos necessários

8.15.7.1

Recursos humanos

Para a implementação do Programa de Comunicação Social será acionada uma
equipe especializada, para desenvolver as atividades nele previstas, e que se
encarregará também de proceder ao acompanhamento dos trabalhos no
município de Aracruz.

8.15.7.2

Infraestrutura

Será definida após o detalhamento das ações que serão desenvolvidas.
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8.15.8 Cronograma físico
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte ao processo de
licenciamento. Os serviços deverão ser iniciados antes das obras e prosseguir
durante a construção e os primeiros meses de operação do empreendimento.

8.15.9 Acompanhamento e avaliação
Este Programa será acompanhado por consultores e/ou representantes indicados
do empreendedor JDB.
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8.16 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, SELEÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO
DE OBRA
Este Programa visa mobilizar e recrutar uma força de trabalho necessária para
instalação e operação do empreendimento proposto pelo JDB, dentro das
perspectivas de uma política de responsabilidade e sustentabilidade sócioambiental. Isso implica na adaptação de compromissos que possibilitam a
geração de emprego e renda para a sociedade local através de estratégias de
integração e cooperação mútua. As ações do Programa buscam fomentar as
políticas públicas de Emprego, Renda e Trabalho do Governo Federal e seus
parceiros estaduais e municipais. O Programa também buscará contribuir para o
efetivo funcionamento da Comissão Municipal de Trabalho de Aracruz.

8.16.1 Objetivos

8.16.1.1

Objetivo geral

No âmbito geral, este Programa, seguindo as políticas e os procedimentos gerais
do empreendedor JDB, que visam à gestão eficaz da organização de uma força
de trabalho competente para o empreendimento proposto, tem como objetivo
reconhecer, identificar, selecionar, empregar e qualificar a mão de obra do
projeto, observando sempre, quando possível, a priorização do trabalhador local e
candidatos da população jovem em busca do primeiro emprego.

8.16.1.2

Específicos

Destacam-se como objetivos específicos:

 Informar a população do município de Aracruz e dos municípios vizinhos
das necessidades reais para a contratação de mão de obra no
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empreendimento e dos prazos de emprego dentro do cronograma previsto
das obras.

 Contribuir para o fortalecimento da relação tripartite e paritária entre
representantes do Governo, trabalhadores e empregadores no município
de Aracruz e nas entidades civis e organizações envolvidas em ações
voltadas para o fomento de emprego e renda.

 Estabelecer entendimentos com a empresa Carioca Engenharia para
aproveitamento da mão de obra a ser disponibilizada na fase de instalação,
no sentido de priorizar os funcionários residentes nas áreas adjacentes do
empreendimento.

 Estabelecer um Observatório de Trabalho local para identificar e analisar a
mão de obra local disponível para o empreendimento e futuros projetos da
JDB na região.

 Desenvolver projetos de estágio para recém-formados e estudantes dentro
das normas da Associação Brasileira de Estágios (ABRES) e o Centro de
Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES).

 Estabelecer projetos internos que visem à qualificação e requalificação de
trabalhadores e estagiários dos empreendimentos da JDB e que possam
evitar a perda de mão de obra em qualquer processo de desmobilização.

 Criar estratégias e ações de seleção e qualificação que promovam a
inclusão progressiva de residentes do município de Aracruz, sempre com
uma ordem prioritária dos candidatos moradores das comunidades da orla,
famílias cadastradas nos serviços da Proteção Social Básica (BPC na
Escola, Pró-Jovem Adolescente); Programa Bolsa Família, Programa
Nossocrédito e outros projetos de inclusão produtiva e social.

 Desenvolver uma parceria junto ao SINE-ES, por meio de representantes
do SINE nas agências de trabalho do município de Aracruz, que fortaleça o
sistema de intermediação de mão de obra, através de um atendimento
diferenciado de inscrição nessas agências subsidiado pela JDB.

 Melhorar as possibilidades de inserção dos trabalhadores nos
empreendimentos do JDB e no mercado de trabalho regional, através da
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promoção de ações de qualificação junto ao SETADES, SINE-ES, SENAIES1 e PROMINP;

8.16.2 Público alvo

8.16.2.1

Público externo

População residente na Área de Influência Direta, moradores das localidades
rurais, bairros e áreas de periferia urbana da sede municipal de Aracruz. O
público externo inclui também os trabalhadores não e semi-qualificados
encaminhados

por

entidades

e

instituições

da

sociedade

civil

(ONGs,

Associações de Moradores, Sindicatos, Escolas, Representações Religiosas)
para intermediação das agências de trabalho do SINE.

8.16.3 Procedimentos metodológicos

8.16.3.1

Geral

O Programa valoriza o relacionamento direto com o público-alvo, seja nas visitas
locais a serem realizadas frequentemente pela equipe técnica, seja na divulgação
dos objetivos e ações propostas junto aos diversos públicos e entidades
envolvidos na inclusão social e produtiva.
Este Programa deverá ser implantado em etapas, desde uma primeira, de caráter
informativo, no período que antecede a instalação do empreendimento, passando
pelas ações a serem implantadas durante as obras, até a última, voltada para a
1

Senai-ES desenvolve o Programa de Ações Móveis (PAM), que se desloca para atender

à demanda por cursos em diversas regiões do Espírito Santo. Veja informações
disponíveis no http://www.es.senai.br/institucional/oqueesenai.php.
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sua inserção na dinâmica social local, com o início de operação do
empreendimento. O foco principal será a formação e priorização de mão de obra
para a operação do empreendimento.
O Programa de Priorização na Contratação de Mão de Obra deverá funcionar em
total sintonia com as ações do Programa de Comunicação Social, no intuito de
potencializar suas ações.
Para a instalação do empreendimento, a estratégia adotada de priorização da
mão de obra local é o aproveitamento de parte (250 pessoas) do contingente
(800) a ser desmobilizado da Carioca Engenharia, na construção do TABR. Com
isso evita-se a atração de novas pessoas, bem como diminui o nível de
desemprego na região. Buscar-se-á entendimentos com a Carioca Engenharia no
sentido de aproveitar os residentes nas áreas adjacentes do empreendimento,
desde que possível.
O diagnóstico do meio antrópico apontou que o SINE de Aracruz dispõe,
atualmente, de 3.265 pessoas com potencial para aproveitamento direto e indireto
no Estaleiro. De forma a organizar a priorização da mão de obra local, dentro do
preceito concêntrico e progressivo em relação ao local de intervenção, a JDB
pretende disponibilizar junto ao escritório do SINE de Barra do Riacho
infraestrutura (1 funcionário, estação de trabalho, computador, impressora,
arquivo, material de apoio, suprimentos, entre outros) específica para cadastro da
mão de obra local com potencial para aproveitamento no EJA. Este cadastro será
direcionado para as demandas do Estaleiro e será construído em parceria com
pessoas representativas da sociedade local, especialmente, representantes das
associações de moradores. No caso da impossibilidade de instalação dentro do
SINE, será viabilizado junto à Prefeitura de Aracruz outro espaço adequado na
região. É primordial que este local seja “referendado” pelo poder público e pela
sociedade, proporcionando maior transparência e credibilidade ao processo.
Ainda que o local de cadastro não seja no SINE, reitera-se que as contratações
serão feitas por meio deste.
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No cadastro deverá conter informações do tipo: nome e dados pessoais;
endereço (mediante apresentação de comprovante); telefone; idade; formação
escolar/acadêmica;

experiência

comprovada;

habilidades;

treinamentos

realizados; entre outros.

8.16.3.2

Processo para priorização de mão de obra local

No âmbito da JDB, serão desenvolvidas as seguintes etapas no processo de
recrutamento de pessoal (Figura 8-8).
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*

* fora da AID.

Figura 8-8: Fluxograma do processo de contratação de mão de obra do Estaleiro Jurong
Aracruz

8.16.3.3

Etapas de execução

O desenvolvimento das ações do Programa será organizado de acordo com as
parcerias necessárias para cumprir os objetivos especificados.
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8.16.4 Inter-relação com outros planos e programas
O Programa será organizado para integrar-se com o Programa de Comunicação
Social que funciona como um apoio aos demais programas ambientais
desenvolvidos no âmbito do empreendimento, divulgando-os e convocando os
correspondentes agentes a deles participar, quando for o caso.

8.16.5 Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Não há exigências de ordem legal para a implantação deste Programa.

8.16.6 Recursos necessários

8.16.6.1

Recursos humanos

Para a implementação do Programa de Mobilização, Seleção e Qualificação de
Mão de obra será acionada uma equipe especializada, interdisciplinar, para
desenvolver as atividades nele previstas.

8.16.6.2

Infraestrutura

A infraestrutura e sua localização serão definidas após o detalhamento das ações
que serão desenvolvidas a partir do plano estratégico de trabalho.

8.16.7 Cronograma físico
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento quando da apresentação dos projetos necessários para obtenção
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da LI. Os serviços deverão ser iniciados antes das obras e prosseguir durante a
construção e ao longo de todos os meses de operação do empreendimento.

8.16.8 Acompanhamento e avaliação
Este

Programa

será

acompanhado

por

representantes

indicados

do

empreendedor JDB.
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8.17 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES

O Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT a seguir
pretende promover a integração entre as ações desenvolvidas para instalar e
operar o Estaleiro Jurong Aracruz, de propriedade da JDB, com as comunidades
da área de influência do empreendimento com vistas à melhoria da gestão
ambiental.

8.17.1 Objetivo

8.17.1.1

Objetivo geral

Garantir o bom desempenho ambiental e social do empreendimento como um
todo, a partir do bom desempenho das ações individuais de cada trabalhador.

8.17.1.2



Objetivos específicos

Informar aos trabalhadores sobre os princípios básicos relacionados ao
meio ambiente, sobre as leis, os fatos naturais e humanos que
condicionam a realidade ambiental, tornando-os aptos a agir, individual e
coletivamente, no encaminhamento de soluções para a melhoria das
gestões ambientais;



Sensibilizar para a participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação dos recursos naturais, como premissa da
melhoria da gestão ambiental;



Favorecer a consolidação de novos valores, conhecimentos, habilidades e
competências, visando novas posturas individuais e coletivas em relação
ao ambiente;



Apresentar

o

arcabouço

normativo

da

JDB

ao

contingente

de

trabalhadores, salientando a integração entre os diversos procedimentos;
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Engajamento de todos os trabalhadores ao programa de coleta seletiva,
diminuindo o volume ou tratando adequadamente os resíduos gerados,
aplicando-se treinamento específico nos procedimentos de manuseio de
resíduos por área de atuação do trabalhador.



Treinamento dos trabalhadores nas premissas elencadas no PEI – Plano
de Emergência Individual, a fim de torná-los aptos ao desenvolvimento de
ações corretivas em caso de acidentes.



Treinamento específico dos trabalhadores envolvidos na dragagem,
abordando os aspectos ambientais, legais, bem como o relacionamento e
convivência com a comunidade local, em especial os pescadores;

8.17.2 Plano de trabalho

O planejamento das ações será voltado aos trabalhadores da fase de instalação e
operação. Dentre as ações planejadas, destacam-se:


A realização de palestras com a utilização de recursos audiovisuais;



Elaboração de material didático versando sobre os impactos causados pelo
empreendimento;



Elaboração de cartazes e folhetos, com a mesma temática, trazendo as
informações de maneira mais sintética.

8.17.3 Metas
A meta deste PEAT é realizar palestras para 100 % dos trabalhadores da JDB
envolvidos diretamente nas fases de instalação e operação do empreendimento.
Disponibilizar a documentação sobre o conteúdo do treinamento em local
acessível do Estaleiro Jurong Aracruz.
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8.17.4 Indicadores de implementação das metas
Para monitoramento e avaliação deste projeto são propostos os seguintes
indicadores:


Relação de convites enviados para as reuniões;



Quantidade de material didático, folhetos e cartazes distribuídos;



Número de participantes dos cursos;



Relatório de acompanhamento dos cursos;



Questionário de avaliações dos participantes;



Questionário de avaliação dos facilitadores.

8.17.5 Público alvo
O PEAT será desenvolvido para aplicação aos trabalhadores da JDB, diretamente
envolvidos nas fases de instalação e operação do empreendimento.

8.17.6 Metodologia
O PEAT será estruturado de forma a capacitar os trabalhadores envolvidos nos
diversos níveis de atuação na fase de instalação e operação do empreendimento,
ao adequado desempenho ambiental das atividades que lhes são atribuídas,
mediante sua conscientização para os fatores de impacto decorrentes de sua
atividade e das sensibilidades ambientais específicas do cenário em que estas se
desenvolvem.
Para tanto serão estruturados conteúdos para seções de treinamento que
abordarão a caracterização de questões específicas do local da operação
(sensibilidade ambiental da área e seu entorno e a legislação ambiental aplicável),
bem como serão apresentadas as normas técnicas operacionais de controle e
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prevenção de poluição, da própria JDB. As seções de treinamento terão lugar
durante os eventos de treinamento de segurança.
No que concerne à prevenção e controle da poluição, o programa abordará os
procedimentos normativos relativos a:


Segregação, tratamento e destinação de resíduos sólidos gerados pela
população de trabalhadores;



Uso racional de água e energia;



Procedimentos de resposta a emergência incluídos no Plano de
Emergência


A

Individual do (a ser elaborado).

abordagem

deste

conteúdo

procurará

caracterizar

as

sensibilidades

socioambientais específicas da área de influência das atividades, articulando
estas com os aspectos aplicáveis da legislação ambiental brasileira nos níveis
federal,

estadual

e

local,

em

especial

no

tocante

aos

aspectos

de

responsabilização e criminalização em matéria ambiental.
As seções de treinamento sobre aspectos operacionais serão conduzidas pela
JDB, que fará apresentação dos conteúdos normativos e promoverá debates
sobre os diversos temas, orientados pelos profissionais responsáveis por cada
aspecto operacional abordado no corpo normativo e procedimentos examinados.
O Programa será realizado através de treinamentos com carga horária total de 8
horas, para apresentação de normas operacionais, de legislação e caracterização
ambiental da região.
De modo a atingir os trabalhadores envolvidos com as operações de apoio ao
projeto, o material gráfico produzido será distribuído amplamente.
Apresenta-se a seguir as etapas de execução deste projeto:
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Etapa 1 - Preparação de Conteúdo
Preparação de material relativo à caracterização ambiental específica da região
pertencente à Área de Influência do empreendimento e do material para o
conteúdo

normativo

do

treinamento,

incluindo

seleção

de

documentos,

preparação de apostilas e de slides.
Etapa 2 – Execução do Projeto


Realização de Treinamentos com carga horária total de 8 horas;



Elaboração dos relatórios de registro e acompanhamento pelo responsável
da JDB;



Análise do relatório pela Gerência da JDB.

8.17.7 Acompanhamento e avaliação
O acompanhamento do PEAT será efetuado pela JDB, através da elaboração e
análise de relatórios sobre a implementação das atividades que deverão conter:


Comprovação da divulgação dos cursos, com listagem dos trabalhadores
convocados para as reuniões;



Cópias dos relatórios de acompanhamento da capacitação;



Cópias do material didático elaborado e utilizado na capacitação;



Cópias dos questionários de avaliações dos participantes;



Cópias dos questionários de avaliação dos facilitadores.

8.17.8 Cronograma físico
As atividades educativas terão início a partir do licenciamento do empreendimento
junto aos órgãos competentes, e serão executadas durante a implantação e
operação do empreendimento.
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8.17.9 Atendimento a requisitos legais
Os requisitos legais de atendimento deste PEAT versam sobre a Política Nacional
de Educação Ambiental – Lei nº 9.795 (BRASIL, 1999), o Decreto nº 4.281
(ESPÍRITO SANTO, 2002), que regulamenta a Lei ora citada e o Decreto nº
1.582R (ESPÍRITO SANTO, 2005), que Institui a Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.

8.17.10

Recursos físicos

8.17.10.1

Material de consumo e divulgação



Filmes Fotográficos (papel)



Material Didático



Folhetos

8.17.10.2

Material permanente



Máquina Fotográfica



TV / Vídeo



Data show



Laptop

8.17.10.3


Despesas de viagens/diárias

Diárias/Alimentação
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Despesas com terceiros e outros



Manutenção dos equipamento



Cópias, encadernações e ampliações



Revelação de filmes

8.17.11

Recursos humanos



Especialista em Planejamento e Gestão Ambiental



Especialista em Ecologia e Recursos Naturais



Especialista em Educação Ambiental

8.17.12

Responsabilidade institucional pela implementação do
programa

A instituição responsável pela implementação do Programa de Educação
Ambiental dos Trabalhadores é a JDB.
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CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Este capítulo discute os cenários prospectivos da região de implantação do
empreendimento, incluindo uma síntese da evolução recente e tendências,
tendo como referência a implantação do empreendimento. Nele é discutido o
prognóstico da qualidade ambiental relativo à implantação do Estaleiro Jurong
Aracruz considerando suas atividades e formas de intervenção, a situação
atual, os impactos decorrentes, os efeitos das medidas mitigadoras e/ou
potencializadoras propostas, bem como os cenários sem e com a implantação
do mesmo.

9.1

CENÁRIO SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A exemplo dos municípios vizinhos da Região Metropolitana de Vitória,
localizada ao sul da AID, o município de Aracruz também vem passando, ao
longo das últimas décadas, por uma alteração gradativa no uso do solo em
seus domínios municipais, sobretudo em sua região litorânea, uma vez que
algumas áreas tipicamente rurais vêm se transformando em espaços urbanos
ou eminentemente industriais.

Dentre as atividades industriais na região destacam-se a fábrica da Aracruz
Celulose, atualmente Fibria, o Terminal Portuário de Portocel, a fábrica da
Canexus, a planta química da Evonik Degussa e o Terminal Marítimo da
Petrobras, atualmente em fase final de obras, para embarque marítimo de
GLP. Algumas localidades nesta região também vêm passando por
significativa expansão, a exemplo de Barra do Riacho, Vila do Riacho, Barra
do Sahy, Putiri e Mar Azul, dentre outras.

Tal situação se caracteriza como fortemente transformadora do ambiente, uma
vez que o mesmo vem se alterando significativamente do ponto de vista da
paisagem nos locais onde ocorrem tais mudanças.
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Desta forma, o cenário atual da área do empreendimento e seu entorno
contempla

uma

região

cujas

características

naturais

se

encontram

significativamente alteradas pelas atividades humanas ali instaladas.

Com relação ao meio físico continental, a área do empreendimento se
caracteriza por um cenário formado por tabuleiros costeiros, em sua parte
situada mais a oeste, e pela planície costeira em sua borda leste, entre a linha
de praia e o início dos tabuleiros. Trata-se de um relevo plano coberto por
poucos tipos de solo, que apresentam a deficiência de nutrientes e baixa
capacidade de troca catiônica como principais características comuns.

Os recursos hídricos da área são compostos por dois cursos d’água
intermitentes e o córrego do Sahy. Os dois primeiros apresentam qualidade de
água própria de corpos d’água que não recebem contribuições antrópicas,
enquanto que os resultados de análises da água coletada no estuário do
córrego do Sahy indicam que o mesmo recebe significativo aporte de
poluentes no caminho entre suas nascentes e sua foz, traduzido em seus altos
teores de coliformes fecais.

Os níveis de ruído da área de influência direta do empreendimento são
influenciados principalmente pelo tráfego de veículos na Rodovia ES-010, pela
operação da fábrica da Aracruz Celulose e pelos ruídos provenientes de fontes
diversas, tais como animais domésticos, insetos, movimentação de galhos e
folhagens da vegetação existente, provocada pela ação do vento. Sem o
empreendimento, esta situação poderá se perdurar ou intensificar o nível de
ruído com a implantação de outros empreendimentos nas redondezas.

Os dados de monitoramento de qualidade do ar indicam boa qualidade do
mesmo na região do empreendimento, com níveis de concentrações de PTS,
PM 10 , SO 2 e NO X abaixo dos padrões primários estabelecidos pela legislação
brasileira (resolução CONAMA 003/90).
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No que concerne à iluminação, a área proposta para implantação do
empreendimento é do tipo natural, sem fontes de emissão na área defronte ao
site. Todavia, a região do entorno apresenta fontes de iluminação sem
qualquer tipo de controle, principalmente nas áreas urbanas. As áreas
industriais, devido às exigências do licenciamento ambiental, procuram se
adequar para minimizar os impactos inerentes. Em relação a este aspecto e,
ainda, considerando que as tartarugas marinhas são os organismos mais
potencialmente ameaçados, não há restrições quanto ao iluminamento do
ambiente praial, entretanto, na região norte do empreendimento, ocorre uma
importante área de desova destes quelônios, a qual já são registrados casos
de desorientação dos filhotes devido à atração da iluminação artificial.

Quanto ao meio biótico, aproximadamente 57% da área do empreendimento
encontra-se ocupada por plantios de eucalipto, sendo o resto ocupado por
remanescentes de vegetação nativa como as áreas de Restinga (pós-praia e
mata seca) e as matas de tabuleiro (matas ciliares e em declividade).

Caso o empreendimento não venha a ser implantado, acredita-se que este tipo
de ocupação deva continuar nos próximos anos; entretanto, por se tratar de
área plana sobre tabuleiros terciários e já bastante antropizada, apesar de
serem, em grande parte, consideradas áreas de preservação permanente
(APPs) deverão sofrer grande pressão para implantação de empreendimentos
imobiliários, já que se trata de área de grande beleza cênica, situada próxima à
mancha urbana de Barra do Sahy e de empreendimentos como o Terminal
Aquaviário de Barra do Riacho e a Fibria.

Os ambientes da área encontram-se sujeitos a vários tipos de ações
antrópicas, como extração de elementos da flora, caça, captura de animais
para o cativeiro, queimadas, deposição de resíduos sólidos, entre outras, o
que faz com que a fauna local se apresente já bastante impactada. Caso o
empreendimento não venha a ser implantado, essas áreas continuarão a ser
impactadas, podendo, inclusive, haver uma intensificação dos impactos a partir
da ocupação parcial ou total da mesma. Essas ações são danosas à fauna em
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um médio e longo prazo, principalmente devido à destruição dos habitats e
caça/captura de elementos da fauna.

A região costeira onde se pretende instalar o estaleiro é composta de praias de
areias compostas por materiais de origem continental e marinha, com baixo
estoque de sedimentos, e perfis emersos relativamente estreitos. A região
costeira junto à praia tem profundidades baixas por uma grande extensão mar
adentro, onde se encontram concreções lateríticas (canga ou couraça) e
afloramentos rochosos formando parcéis e recifes. Essas concreções
lateríticas são colonizadas por uma diversa comunidade de algas e
invertebrados marinhos, inclusive espécies de corais, fazendo com que a
região se apresente com alta diversidade biológica. Peixes, tartarugas
marinhas e pequenos cetáceos também ocorrem na região, utilizando-a como
áreas de alimentação, reprodução e crescimento de fases juvenis. A região
também apresenta potencial piscoso, entretanto, como em diversas regiões do
Estado, a atividade pesqueira encontra-se em dificuldades. Destaca-se a
pesca de camarão e pescadinhas nas áreas adjacentes ao empreendimento,
bem como a cata de lagosta e de polvos.

Quanto ao meio sócio econômico, apesar do município de Aracruz constituir-se
em um dos principais pólos de desenvolvimento econômico no Estado,
estando entre os cinco primeiros colocados na participação do PIB estadual, o
nível de qualidade de vida da população, especialmente na região
circunvizinha ao empreendimento, é baixo.

Diversas são as vantagens competitivas do Município, como principal atrator
de investimento no Estado, dentre as quais se destacam:
•

vantagens locacionais;

•

posição estratégica próxima à região metropolitana e na região
litorânea;

•

presença de empresas de grande e médio porte;
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disponibilidade de áreas para investimento (centro Industrial da orla e
de Aracruz);

•

presença de ramal ferroviário;

•

presença de um terminal portuário em atividade e outro em construção.

Todavia, a atual conjuntura econômica mundial, com acentuada crise
financeira, foi claramente sentida no município, especialmente no setor de
celulose, afetando também o setor metal-mecânico. Aliado a isto, e
especialmente na área de influência do empreendimento, está prevista a
desmobilização da mão de obra atualmente empregada na empresa Carioca
Engenharia, contratada da Petrobras para construção do TABR.

A não implantação do empreendimento fará com que a mão de obra a ser
desmobilizada tenha que ir buscar empregos em outros locais ou venha a
integrar ao já significativo contingente de desempregados no município de
Aracruz, vindo a exercer pressão sobre os equipamentos urbanos e de
assistência social do município, com possíveis alterações no uso do solo.

Ainda no cenário de ausência do empreendimento, o município deixará de
arrecadar divisas advindas de impostos e do aquecimento da economia local.
Deve-se ressaltar, entretanto, que a área do empreendimento foi classificada
como zona industrial pelo PDM de Aracruz e que a área entre esta e o porto de
Barra do Riacho vem sendo estudada por algumas empresas para a instalação
de

outros

empreendimentos,

fazendo

com

que,

mesmo

sem

o

empreendimento, a área venha a ter seu uso alterado de agrícola para
industrial.

9.2

CENÁRIO COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Com a implantação do empreendimento, várias mudanças em seus meios
físico, biótico e sócio econômico estão previstas para ocorrer. Quanto ao meio
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físico, a implantação do empreendimento ocasionará uma alteração da
paisagem bastante significativa, pois a criação do dique seco no local se
constituirá em uma instalação transformadora da morfologia local através de
uma quebra no relevo.

Do ponto de vista da geomorfologia, além da transformação do relevo no
contato Tabuleiro Costeiro – Planície Costeira haverá ainda uma intensa
terraplanagem no topo dos Tabuleiros Costeiros, resultando em outra
alteração na morfologia do terreno, o qual se tornará mais plano. Neste caso
ocorrerá, ainda, além dos cortes e nivelamentos dos topos dos Tabuleiros, o
aterramento de um pequeno vale ao norte da área, criando-se extensos
tabuleiros totalmente planos e retilinizados, através da eliminação das partes
convexas do relevo.

Este total aplainamento e nivelamento da área a tornará bastante diferenciada
das formas originais dos Tabuleiros e daquelas que ainda irão prevalecer no
entorno. Em resumo, do ponto de visto geomorfológico, as alterações
morfológicas previstas no terreno serão significativas e criarão uma morfologia
diferenciada daquela existente hoje.

Com relação aos processos de dinâmica superficial, não é esperado que
ocorra o desencadeamento de processos erosivos significativos, sobretudo
pelas técnicas existentes de controle de tais processos e pelo fato das formas
finais do relevo se apresentar com declividades muito baixas, à exceção das
paredes laterais do dique seco, que serão concretadas. Para as porções de
relevo mais íngremes, correspondentes às falésias, estas não sofrerão
intervenções por parte do empreendimento.

Em relação à geologia, o tipo de empreendimento proposto não se caracteriza
por acarretar alterações significativas neste componente ambiental, como
normalmente ocorrem em empreendimentos minerários, grandes barramentos
hidrelétricos ou construção de túneis. Todavia, não será mais possível a
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realização da pesquisa mineral mediante os requerimentos existentes na área
a partir do início das obras.

Sob o aspecto da conservação dos solos locais, espera-se uma maior
deterioração das áreas a serem terraplenadas, onde certamente ocorrerá a
compactação de camadas, a inversão de horizontes pedológicos e a própria
impermeabilização dos solos através da construção de vias e instalações
industriais. Esta transformação, que na verdade corresponde à mudança de
uma área rural para uma área urbanizada, reduzirá a infiltração natural das
águas pluviais, aumentando o escoamento superficial. Tal situação exigirá que
se adotem estruturas de dissipação de energia no escoamento superficial das
águas.

Assim, considerando-se a hipótese da implantação do Estaleiro Jurong
Aracruz, e mesmo com a adoção das medidas mitigadoras sugeridas, a
transformação daquela área, de caráter tipicamente rural para uma área
industrial, se fará observar através da implantação de novas vias de
circulação, instalações de apoio e, muito provavelmente, pela atração de
novos empreendimentos, que, somados aos que já existem ou se encontram
em curso, através de um efeito sinérgico, contribuirão para transformar a
paisagem e a morfologia daquela região.

Quanto aos recursos hídricos interiores, os maiores impactos serão sofridos
por dois cursos d’água intermitentes que ocorrem no local, os quais terão seus
leitos aterrados, deixando um deles de existir e ocorrendo a formação de um
espelho d’água permanente no leito do outro. Quanto ao córrego do Sahy, com
os cuidados que já foram tomados durante a fase de projeto e com as medidas
sugeridas neste estudo, espera-se que este não venha a ser diretamente
afetado pelo empreendimento. Entretanto, impactos indiretos sobre os
recursos hídricos regionais poderão ocorrer a partir do aumento da captação
de água nos mesmos para atender à maior demanda de água tratada para
atender ao contingente populacional que será atraído para a área.
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Com relação à qualidade do ar, as simulações computacionais indicam que,
para os poluentes PTS e PM 10 , em Coqueiral de Aracruz e Barra do Riacho as
alterações serão de baixa magnitude e de baixa importância, enquanto que,
para Barra do Sahy, o impacto será de alta magnitude e média importância.
Entretanto, com as medidas mitigadoras propostas, principalmente o aumento
das fontes pontuais localizadas no empreendimento para uma altura de, no
mínimo, 1,5 vezes a altura da maior edificação dentro da área industrial, estas
mudanças serão significativamente atenuadas.

Com o empreendimento, está previsto o aumento dos níveis de ruído
provenientes principalmente das atividades de transporte interno e externo de
pessoas e cargas, acionamento de sinais/alarmes sonoros, utilização de
equipamentos rotativos pneumáticos e elétricos e uso de equipamentos e
máquinas diversas, tais como geradores, compressores ventiladores, etc. Nas
proximidades das áreas onde serão realizadas estas atividades, os níveis de
ruído poderão ultrapassar 100 dB, dependendo da atividade executada;
entretanto, avaliando a área limítrofe do empreendimento, espera-se que haja
pouca variação nos níveis de ruído, mantendo os mesmos a níveis que não
gerarão incômodos à população.

Quanto a iluminação artificial, as medidas mitigadoras propostas minimizam e
até mesmo eliminam o potencial de atração de neonatos de tartarugas
marinhas que, porventura, venham a desovar em praias ao redor, embora não
seja uma característica dessas praias o potencial de nidificação.

As principais alterações no ambiente físico marinho ocorrerão na região
abrigada pelo quebramar, a qual será dragada até a profundidade de 13 m. As
obras marítimas projetadas, principalmente o quebramar, não produzirão
alteração significativa na propagação das ondas sobre as praias situadas nas
áreas vizinhas ao estaleiro, permanecendo o mesmo padrão de propagação
atualmente gerado pelos parcéis existentes na região. Assim, a prática do
surfe, que acontece principalmente no “Xangão”, não será alterada pelas obras
propostas. Como as obras não alterarão significativamente o padrão das
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ondas que atingem as praias em seu entorno, o transporte de sedimentos
nestas praias, que é condicionado pelas ondas, caso aconteça, não produzirá
alteração significativa da qualidade das mesmas.

A operação de dragagem gerará um pequeno aumento na concentração de
sólidos em suspensão na área dragada e um aumento superior na região do
bota fora. Esta nuvem de material suspenso não apresenta tendência de
atingir a linha de costa. O bota fora será situado em área de profundidade de
23 m e estima-se que a altura de sedimentação primária no local será de, no
máximo, 30 cm nos locais de maior sedimentação, o que não é significativo
para as profundidades desta região.

Serão lançados no mar, no interior da região abrigada do estaleiro, no mesmo
ponto, dois efluentes diferentes: efluentes sanitários (lançados continuamente)
e efluentes de drenagem do dique seco (lançados eventualmente). Os dois
tipos de efluentes serão tratados antes de seu lançamento, e seus padrões de
qualidade atenderão aos requisitos da Resolução CONAMA 357/05. Com o
tratamento previsto, a zona de mistura dos efluentes ficará confinada à região
interna ao quebra-mar e o lançamento dos efluentes não provocará restrição
de uso das águas vizinhas ao estaleiro.

Quanto ao meio biótico, com a implantação do empreendimento, haverá
necessidade de supressão de vegetação em toda a área de intervenção,
perfazendo o total de aproximadamente 70 ha. Apesar da maior parte da área
a ser suprimida (40,28 ha) ser ocupada por plantio de eucalipto, haverá
necessidade de supressão de 1,77 ha da Formação Arbustiva Fechada não
Inundável (pós praia); de 7,04 ha de vegetação Florestal não Inundável; 8,56
ha de vegetação em Estágio Inicial de Regeneração da Mata Atlântica e de
1,83 ha em estágio médio, as quais são consideradas importantes para a
manutenção do patrimônio genético da região, mantendo um elevado número
de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção.
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A supressão destas áreas vai acarretar em diminuição da conectividade dos
ecossistemas locais e conseqüente isolamento dos fragmentos existentes na
região, aumento do efeito de borda e erosão genética da vegetação. Além
disso, acarretará na diminuição de habitats e microhabitats para as espécies
da fauna local.

A implantação do empreendimento acarretará também em um grande impacto
para as populações limícolas que dependem diretamente dos ambientes
alagados para sua sobrevivência (invertebrados continentais, peixes e
anfíbios), visto que haverá a necessidade de intervenção total e parcial nesses
ambientes. Mamíferos, répteis e aves também sentirão os efeitos da
intervenção nesses ambientes, pois os buscam como locais de dessedentação
e fonte de recursos alimentares. A pressão de caça/captura também poderá
aumentar devido ao maior número de pessoas em circulação nas fases de
instalação e operação do empreendimento.

As atividades de instalação do empreendimento influenciarão a biota marinha
de maneira direta, especialmente bentônica, visto que na área ocorrem
extensas faixas de couraças lateríticas colonizadas por uma diversa
comunidade de algas e invertebrados marinhos, inclusive espécies de corais.
O nécton (peixes, quelônios e pequenos cetáceos) também será afetado,
especialmente

devido

ao

ruído

produzido

durante

essa

fase

do

empreendimento. Apesar das atividades previstas durante a implantação do
estaleiro

comprometerem

áreas

naturais

colonizadas

por

organismos

bentônicos, posteriormente, através de um processo de sucessão ecológica,
as instalações construídas que estarão submersas fornecerão substrato para o
recrutamento dessas espécies, através da criação de novos ambientes a
serem colonizados, assim como a atração de espécies nectônicas,
especialmente a ictiofauna. Os efeitos sobre o plâncton geralmente são
temporários e retornam às condições naturais caso não haja contaminação da
área. Durante a implantação, a atividade pesqueira pode ser afetada pela
ressuspensão de sedimentos e ruídos, ocasionando em diminuição da
produção da pesca.
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Durante a fase de operação, a fauna de peixes, quelônios e cetáceos poderá
ser afetada pela movimentação na área de atracação durante a operação do
estaleiro em função da geração de ruídos; entretanto, como o potencial fluxo
de embarcações do projeto é reduzido, o impacto tende a ser mínimo.
Secundariamente, devem ser considerados os impactos resultantes dos riscos
de contaminação ambiental decorrentes de vários aspectos das atividades
desenvolvidas, como por exemplo, o lançamento de efluentes, derrame
acidental de óleo e descarte de água de lastro. Deve ser considerado também
o potencial aprisionamento de fauna decorrente das operações de abertura e
fechamento do dique seco, além do risco da introdução de espécies exóticas
advindos de navios que serão restaurados no estaleiro. Nesse sentido, as
condições da biota marinha apresentam potencial de recuperação de seus
atributos naturais caso o ambiente se mantenha livre de contaminação
ambiental, permanecendo apenas a modificação física do ambiente e as
conseqüências associadas à nova configuração da linha de costa. Durante
essa fase, a área de pesca de camarão não deverá ser afetada, entretanto, a
eliminação de áreas de recrutamento larval pode afetar indiretamente a
produção pesqueira na região, embora as estruturas artificiais construídas
apresentem potencial de atuar ecologicamente de maneira semelhante às
couraças ali existentes.

Com relação ao meio sócio econômico, o cenário com a hipótese de instalação
do empreendimento tem um aspecto positivo no sentido de absorver parte da
mão de obra a ser dispensada com a finalização das atividades da Carioca
Engenharia, responsável pela construção do TABR. Desta forma, sua
instalação levará à redução do nível de desemprego na região, além de reduzir
a pressão sobre o sistema de saúde público local, com a disponibilização de
plano de saúde aos funcionários.

Outro aspecto a ser destacado com a implantação do empreendimento versa
pelo processo de preparação da mão de obra a ser utilizada na operação do
Estaleiro, devendo a mão de obra ser apropriadamente absorvida pelo mesmo,
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com o benefício de sua preparação e capacitação durante a operação do
estaleiro de integração. Este fator contribuirá também para a redução do nível
de desemprego na região e possibilitará vagas para jovens procurando o seu
primeiro emprego.

A operação do empreendimento contribuirá com o aumento da arrecadação
direta e indireta do poder público por meio de impostos e aquecimento da
economia.

Em virtude da tendência de aumento populacional no município de Aracruz,
ainda que sejam implantadas as medidas de atenuação deste efeito, poderá
ocorrer o aumento das pressões sobre os equipamentos urbanos, em geral
deficientes, e aumento da violência local. A Tabela 9-1 apresenta o
comparativo do cenário prospectivo do empreendimento.
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Tabela 9-1: Cenário prospectivo do Estaleiro Jurong Aracruz.
Fator ambiental

Cenário sem o Empreendimento

Recursos hídricos interiores

Inalterado.

Solo

Inalterado.

Ambiente marinho

Inalterado.

Recursos atmosféricos

Inalterado.

Geologia, geomorfologia e
hidrogeologia

Inalterado.

Fauna continental

Ambientes sujeitos a vários tipos de ações
antrópicas, como extração de plantas, caça, captura
de animais, queimadas, deposição de resíduos
sólidos, entre outras, fazendo com que a fauna local
continue a ser bastante impactada.

Cenário com o empreendimento
Desaparecimento de um curso d’água intermitente e formação de um
lago perene em outro. Mantém-se inalterada a qualidade das águas do
córrego do Sahy. Aumento da pressão sobre os recursos hídricos
regionais para o atendimento com água tratada de um maior
contingente populacional e do próprio empreendimento.
Compactação, exposição de horizontes subsuperficiais e probabilidade
de ocorrência de processos erosivos
Aprofundamento da área a ser dragada, aumento da turbidez e
concentração de sólidos na área a ser dragada e bota fora durante as
atividades de dragagem.
Lançamento de efluentes na área abrigada com alteração da qualidade
de suas águas, sem ultrapassar os limites da legislação. A zona de
mistura dos efluentes ficará confinada à região interna ao quebra-mar e
o lançamento dos efluentes não provocará restrição de uso das águas
vizinhas ao estaleiro.
Emissão de poeira e particulados com alteração na qualidade do ar.
Alteração do nível de ruído no interior do empreendimento e nos locais
de tráfego de veículos de transporte.
Modificação da paisagem local com o aplainamento de áreas e
formação de depressão para a instalação do dique seco.
Indisponibilização de áreas para pesquisas minerais.
Diminuição da conectividade dos ecossistemas locais e conseqüente
isolamento de fragmentos existentes, aumento do efeito de borda e
erosão genética da vegetação com diminuição de habitats para
espécies da fauna local. Grande impacto para as populações limícolas
que dependem diretamente dos ambientes alagados.
Continua...

CTA-DT-254/09
t

Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro / 2009

Pag.
1808

Cenários Prospectivos
9

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Tabela 9-1 (Continuação): Cenário prospectivo do Estaleiro Jurong Aracruz.
Fator ambiental

Cenário sem o Empreendimento

Vegetação

Área tende a sofrer grande pressão para
implantação de empreendimentos imobiliários.

Organismos marinhos

Inalterado.

Emprego
Geração de renda.
Geração de recursos públicos
advindos de impostos.
Uso do solo

Pressão sobre os equipamentos
sociais.

Redução. Aumento de desempregados, economia
informal e subemprego.
Redução devido ao desemprego de um bom número
de trabalhadores atualmente empregados na
construção do TABR que não serão reempregados.
Inalterado

Cenário com o empreendimento
Supressão de 1,77 ha da Formação Arbustiva Fechada não Inundável
(pós praia); de 7,04 ha de vegetação Florestal não Inundável; 8,56 ha
de vegetação em Estágio Inicial de Regeneração da Mata Atlântica e de
1,83 ha em estágio médio.
Eliminação da fauna nas camadas de sedimento a serem dragadas.
Distúrbios à fauna marinha durante a dragagem devido à suspensão de
sólidos.
Mudança da estrutura de comunidades, podendo causar a diminuição
na biodiversidade local durante a instalação, com retorno da
biodiversidade com a formação de substrato (estruturas de atracação)
para colonização de uma nova comunidade biótica.
Possibilidade de contaminação ambiental decorrentes das atividades do
estaleiro com influências negativas sobre a fauna.
Aumento de postos de trabalho. Inclusão de jovens na força de trabalho.
Aumento de renda da força de trabalho local.
Aumento.

Possibilidade de pressão de ocupação urbana sobre
a área do empreendimento.
Ocupação do entorno da área por outros
empreendimentos já planejados.
Aumento de procura de postos de saúde por
desempregados. Aumento de demanda para
serviços policiais.

Alterações substanciais no uso do solo, podendo ser negativas em
termos de ocupação irregular de áreas importantes para turismo e
qualidade de vida, sem ações preventivas por parte do governo local.
Aumento da demanda para serviços, lazer, transporte e alimentação
pelo contingente populacional a ser atraído pelo empreendimento.
Pressão sobre serviços de segurança pública.
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10 CONCLUSÃO

A partir da descrição e caracterização do empreendimento, da realização do
diagnóstico ambiental e da avaliação dos impactos ambientais inerentes aos
meios físico, biótico e antrópico, decorrentes da instalação e operação do
Estaleiro Jurong Aracruz, são apresentadas as seguintes considerações sobre o
empreendimento:

-

Os critérios adotados na concepção do Projeto contemplaram, além de fatores
tecnológicos modernos, importantes aspectos ambientais que virão a
favorecer a redução na magnitude dos impactos ambientais de caráter
negativo. Dentre os aspectos ambientais relevantes considerados pela JDB
destacam-se:
a. Várias alterações no lay out do estaleiro, de modo a preservar ao
máximo a vegetação nativa existente na área, com intervenção
prioritariamente em áreas antropizadas;
b. Planejamento da dragagem de modo a diminuir ao máximo a
ocorrência de impactos ambientais, com escolha do local do bota
fora com a participação de pescadores, de forma a não impactar
pesqueiros importantes e áreas de maior relevância ambiental.
c. Planejamento do início das obras de instalação do estaleiro
coincidindo com o final das obras do TABR, de modo a aproveitar
parte da mão de obra a ser disponibilizada, evitando a atração de
mão de obra externa, bem como a redução do nível de emprego na
região.
d. Implantação do empreendimento em consonância com o PDM de
Aracruz, que em seu zoneamento enquadra o local em questão
como Zona Portuária.

-

O diagnóstico do meio antrópico mostrou uma disponibilidade atual no SINE
de Aracruz de mais de 10.000 pessoas em busca de ocupação. Destes, 3.265
apresentaram potencial direto para contratação para as funções previstas no
Estaleiro. Esta situação favorece a implementação de ações com vistas à
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priorização de mão de obra local, de forma a favorecer a melhoria das
condições locais (aumento do nível de emprego e renda; maior arrecadação
de tributos; e aquecimento da economia), bem como evitar o fluxo migratório
atraído pelo empreendimento.
-

A área do empreendimento já se encontra significativamente antropizada, com
57% da mesma ocupada por plantios de eucalipto, fazendo com que a fauna
local também se encontre impactada.

-

Foram identificados 42 impactos ambientais decorrentes do empreendimento,
sendo 15 sobre o meio físico, 15 sobre o meio biótico e 12 sobre o meio
antrópico.

-

Os impactos negativos se concentram sobre o meio físico e biótico, enquanto
os positivos e positivos e negativos, sobre o meio antrópico. Destacam-se com
maior magnitude e de caráter negativo a supressão de vegetação e a perda de
ambientes naturais terrestre e marinho. No primeiro caso são propostas
medidas específicas para atenuá-lo e sua compensação com a recuperação
do dobro da área perdida. Quanto ao segundo, inicialmente, foi previsto o
acompanhamento por meio de monitoramento sistemático.

-

Das atividades do empreendimento, a Contratação de mão de obras e
serviços nas fases de Implantação e de Operação do empreendimento serão
as responsáveis pelos maiores números de impactos positivos, enquanto a
atividade Construção do dique seco será a responsável pelo maior número de
impactos negativos.

-

A adoção das medidas mitigadoras propostas, juntamente com a implantação
dos programas ambientais, assegurarão a sustentabilidade ambiental do
empreendimento

através

da

diminuição

da

magnitude

dos

impactos

ambientais de caráter negativo e potencialização dos impactos positivos,
merecendo destaque o Programa de Priorização da Mão de Obra Local, que
propõe uma maior sinergia entre o poder público e a sociedade organizada na
área de influência do empreendimento, ajudando a evitar os principais efeitos
potenciais negativos do empreendimento, como o fluxo migratório para a
região e a pressão sobre a deficiente infraestrutura social local.
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Enfim, o empreendimento proposto trará grande benefício para o município,
estado e país pela grande geração de emprego, renda e tributos, ajudando no
soerguimento da indústria naval brasileira e no aquecimento da economia,
além de fortalecer a inserção do Espírito Santo na cadeia produtiva de óleo e
gás. Assim, os impactos negativos a serem gerados pela implantação e
operação do empreendimento tenderão a ser suplantados no longo prazo
pelos impactos positivos, de forma a fazer deste um empreendimento
sustentável sob o ponto de vista ambiental.
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11 EQUIPE TÉCNICA

Realização
CTA – Serviços em Meio Ambiente e Engenharia Ltda.
CRBio: 208-02.
CTEA: 34773983

Profissional

Alessandro Trazzi
Biólogo, Mestre em Engenharia Ambiental.

Empresa

CTA

Registro no Conselho de Classe

CRBio 21.590-02

Processo CTEA

34.757.856

Função

Coordenação Geral

Profissional

Bruno Berger Coelho
Oceanógrafo, MBA em Gerenciamento de
Projetos

Empresa

CTA

Processo CTEA

36.091.510

Função

Gerente do Projeto, Luminosidade, Meio Físico
Marinho e Qualidade de Água

Profissional

Celso Perota
Arqueólogo

Empresa

CTA

Processo CTEA

35918039

Função

Diagnóstico,
Arqueológico

Prospecção
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Profissional

Empresa

Daniel Rigo
Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia Civil,
(Rec. Hídricos), Doutor em Engenharia
Oceânica: Área de Engenharia Costeira e
Oceanográfica.
CTA

Registro no Conselho de Classe

CREA-ES 011420/D

Processo CTEA
Morfologia de praia, Modelagem de transporte
de sedimento de praia, Oceanografia física

Função

Profissional
Empresa

Daniel Souza Gama
Engenheiro Químico
CTA

Registro no Conselho de Classe

CREA-RJ 1995121779

Processo CTEA
Função

Estudo de análise de risco

Profissional

Jaime Roy Doxsey
Sociólogo, Mestre em Processamentos de
Desenvolvimento e Mudança Social, Ph.D. em
Estudos Interamericanos: Processos Sociais de
Desenvolvimento.

Empresa

CTA

Registro DRT

Nº 45/84, em 26.12.84

Processo CTEA

38.118.548

Função

Meio Antrópico

Profissional

Juliana Regis Pereira
Engenheira Ambiental

Empresa
Registro no Conselho de Classe

CTA

Função

Apoio técnico

CREA-ES 019938/D
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Profissional

Luciano Amaral Alvarenga
Geólogo, Especialista em solos de meio
ambiente

Empresa

CTA

Registro no Conselho de Classe

CREA 40477/D

Processo CTEA

34818758

Função

Geologia, geomorfologia, geotecnia e
hidrogeologia.

Profissional

Luciano Azevedo Vieira
Biólogo, Mestre em Biologia Animal.

Empresa

CTA

Registro no Conselho de Classe

CRBio 92.933/02

Processo CTEA

34797580

Função

Fauna terrestre e avifauna

Profissional
Empresa

Marcelo Simonelli
Biólogo, Mestre em Botânica.
CTA

Registro no Conselho de Classe

CRBio 24.170-02

Processo CTEA
Função

Flora

Profissional

Marcio de Souza Bastos
Engenheiro Metalúrgico, Mestre em Ciências
dos Materiais

Empresa

CTA

Registro no Conselho de Classe

CREA-ES 004226/D

Processo CTEA
Função

Emissões atmosféricas

Profissional
Empresa

Ricardo de Freitas Netto
Biólogo, Mestre em Ciências Ambientais
CTA

Registro no Conselho de Classe

CRBio 29.414/02

Processo CTEA

35.010.657

Função

Ambientes aquáticos
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Profissional
Empresa

Sandro Luppi
Eng. Civil, Mestre em Engenharia Ambiental
CTA
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Aquífero: conjunto de rochas que pode armazenar água subterrânea. São rochas
porosas e permeáveis, capazes de reter água e de cedê-la. Esses reservatórios
móveis aos poucos abastecem rios e poços artesianos.

Anticiclone (ou centro de altas pressões): região em que o ar se afunda vindo
de cima (e aquece e fica muito estável) e suprime os movimentos ascendentes
necessários à formação de nuvens e precipitação. Por isso: bom tempo (seco e
sem nuvens) está normalmente associado aos anticiclones: quente e seco no
verão e frio com céu limpo no inverno.

Antrópico: Relativo ao ser humano, à humanidade, à sociedade humana, à
ação do homem sobre o ambiente.

AP: Antes do Presente

APA (Área de Proteção Ambiental): Área pertencente ao grupo das unidades de
conservação de uso direto, sustentável e regida por dispositivos legais. Constituise de área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes
para a qualidade de vida e bem estar da população residente e do entorno. Tem
por objetivo disciplinar o uso sustentável dos recursos naturais e promover,
quando necessário, a recuperação dos ecossistemas degradados.

APP (Área de Preservação Permanente): Área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Aqüífero: Unidade geológica que contém e libera água em quantidades
suficientes de modo que pode ser utilizado como fonte de abastecimento.
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Área de Influência: Área interna (direta) ou externa (indireta) de um dado
território ou empreendimento sobre o qual exerce influência de ordem ecológica
e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações nos processos ecossistêmicos.

Audiência Pública: Procedimento de consulta à sociedade, ou a grupos sociais
interessados em determinado problema ambiental ou potencialmente afetados por
um projeto, a respeito de seus interesses específicos e da qualidade ambiental
por eles preconizada. A realização de audiência pública exige o cumprimento de
requisitos, previamente fixados em resoluções ou instruções, referentes a: forma
de convocação, condições e prazos para informação prévia sobre o assunto a ser
debatido; inscrições para participação; ordem dos debates; aproveitamento das
opiniões expedidas pelos participantes.

Avifauna: Conjunto de espécies de aves do mundo ou que vivem em uma
determinada região. Sinônimo: ornitofauna.

Bentônicos: Animais aquáticos que vivem junto ao substrato (fundo), podendo
ser fixos (sedentários), ou apenas pousados (vágeis) e locomovendo-se de
formas diversas.

Biodiversidade: Total de genes, espécies e ecossistemas de uma região.

Biota: Todas as espécies de plantas e animais existentes dentro de uma
determinada área.

Biótopo: Local onde habitualmente vive uma dada espécie da fauna ou da flora.
É uma extensão mais ou menos bem delimitada da superfície, contendo recursos
suficientes para assegurar a conservação da vida.

Bloco: São as estruturas que, encaixadas entre si, formam o casco do navio.
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Borda: Linha divisória entre as áreas de vegetação suprimida e de vegetação
remanescente.

Brejo: Terreno plano, encharcado, que aparece nas regiões de cabeceiras ou em
zonas de transbordamento de rios. Embora os brejos das regiões litorâneas
geralmente sejam originados a partir de rios permanentes, os brejos de
cabeceiras podem se formar em regiões com rios intermitentes.

Capacidade de troca de cátions (CTC): mede a capacidade do reservatóriosolo em armazenar cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio. Se a
capacidade do CTC for baixa o solo armazena pequena quantidade de cálcio,
magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio.

Cartografia (do grego chartis = mapa e graphein = escrita): ciência que trata
da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas.

Cobertura Vegetal: Termo usado no mapeamento de dados ambientais para
designar os tipos ou formas de vegetação natural ou plantada - mata, capoeira,
culturas, campo etc, que recobrem uma área ou um terreno.

CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Corredor Ecológico: Termo adotado pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), que abrange as porções de ecossistemas naturais ou
seminaturais que interligam unidades de conservação e outras áreas naturais,
possibilitando o fluxo de genes e o movimento da biota entre elas, facilitando a
dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas, a preservação das
espécies raras e a manutenção de populações que necessitam, para sua
sobrevivência, de áreas maiores do que as disponíveis nas unidades de
conservação. Os corredores ecológicos são fundamentais para a manutenção da
biodiversidade a médio e longo prazos.
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Couraça laterítica: resíduos endurecidos por ressecação, formando uma capa
dura, química e fisicamente resistente aos processos intempéricos e erosivos.

DAP: Diâmetro à altura do peito, relativo a uma árvore.

Dársena: Espaço n’água, abrigado, onde se instala uma marina com seus
equipamentos operacionais

Decibéis (dB): unidade de medida da intensidade do som.

Desmatamento: Retirada (supressão) da cobertura vegetal de uma determinada
área, para outro uso, como pecuária, agricultura, expansão urbana ou
implantação de empreendimentos, como hidrelétricas, linhas de transmissão,
dutos, etc. Corte de matas e florestas, para comercialização.

Dinâmica Populacional: Estudo funcional das características da população,
como crescimento, dispersão, mudanças de composição, e em relação aos
fatores intrínsecos e extrínsecos que as determinam.

Dióxido de Enxofre (SO2): gás produzido pela queima de combustíveis que
contenham enxofre, o que geralmente é realizado por indústrias e pelos veículos.
Esse gás é irritante das vias respiratórias quando em concentrações elevadas. É
necessário ainda, citar o sinergismo existente entre as partículas e o dióxido de
enxofre. Juntos na atmosfera, em concentrações elevadas, seus efeitos danosos
ao ser humano são maiores que o efeito de cada um em separado.

Diversidade: Número ou variedade de espécies em um local.

Dolfim: Estrutura de atracação e amarração.

Dossel: conjunto das copas das árvores acima de 25m de altura.
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Ecossistema: Sistema aberto que inclui, em uma certa área, todos os fatores
físicos e biológicos (elementos bióticos e abióticos) do ambiente e suas
interações, o que resulta em uma diversidade biótica com estrutura trófica
claramente definida e na troca de energia e matéria entre esses fatores.

Educação Ambiental: Conjunto de ações educativas voltadas para a
compreensão da dinâmica dos ecossistemas, considerando efeitos da relação do
homem com o meio, a determinação social e a variação/evolução histórica dessa
relação. Visa preparar o indivíduo para integrar-se criticamente ao meio,
questionando a sociedade junto à sua tecnologia, seus valores e até o seu
cotidiano de consumo, de maneira a ampliar a sua visão de mundo numa
perspectiva de integração do homem com a natureza.

El Niño: fenômeno climático no qual provoca mudanças no clima regional. Ele é
provocado por oscilações climáticas e de temperatura da água do oceano Pacífico
Sul, entre as Filipinas e a costa da América do Sul. Quando as águas da costa da
América do Sul ficam mais quentes que o normal, ocorre a formação de nuvens
sobre o oceano, provocando assim excesso de chuva, enchentes e inundações.

Epífita: Planta que vive sobre outra, sem dela tirar a sua alimentação,
aproveitando apenas as melhores condições de luminosidade no extrato florestal
mais elevado.

Erosão: Processo pelo qual a camada superficial do solo ou partes do solo são
retiradas pelo impacto de gotas de chuva, ventos e ondas e são transportadas e
depositadas em outro lugar.

Espécie: Unidade básica de classificação dos seres vivos. Designa populações
de seres com características genéticas comuns que, em condições naturais, se
reproduzem gerando descendentes férteis e viáveis. Embora possa haver grande
variação morfológica entre os indivíduos de uma mesma espécie, em geral, as
suas características externas são razoavelmente constantes, permitindo que as
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espécies possam ser reconhecidas e diferenciadas uma das outras por sua
morfologia.

Espécie Ameaçada de Extinção: Qualquer espécie que possa desaparecer em
um futuro previsível se continuarem operando os fatores causais de ameaça em
sua área de ocorrência ou em parte significativa dela.

Espécie Endêmica: Espécie com distribuição geográfica restrita a uma
determinada área. Para certos autores, sinônimo de espécie nativa.

Espécies especialistas: são animais mais exigentes quanto aos hábitat que
ocupam. Vivem em áreas de floresta primária ou secundária, em alto grau de
regeneração. Apresentam uma dieta bastante específica. Para este grupo a
alteração de ambiente significa a necessidade de procurar novos hábitats que
apresentem condições semelhantes às citadas anteriormente.

Espécie exótica ou invasora: espécie introduzida numa determinada região ou
localização onde antes não ocorria naturalmente (ou seja, não é nativa). Ela pode
ser estabelecida no local pela introdução humana ou não. A espécie torna-se uma
praga nessa nova localização, meaçando a biodiversidade local.

Espécies generalistas: são pouco exigentes. Apresentam hábitos alimentares
variados, altas taxas de crescimento e potencial de dispersão. Estes fatores
permitem a estes animais viverem em áreas de vegetação mais aberta. São
chamados generalistas por causa do alto grau de tolerância e a capacidade de
aproveitar eficientemente diferentes recursos oferecidos pelo ambiente.

Espécie nativa: Espécie vegetal ou animal que, suposta ou comprovadamente, é
originária da área geográfica em que atualmente ocorre.

Espécie Pioneira: Espécie vegetal que inicia a ocupação de áreas desabitadas
de plantas em razão da ação do homem ou de forças naturais.
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Espécies Migratórias: Espécies de animais que se deslocam de uma região para
outra, quase sempre com regularidade e precisão espacial e temporal, devido ao
mecanismo instintivo.

Estágio inicial de regeneração: estágio inicial de regeneração, também
conhecido por “capoeirinha”, surge logo após o abandono de uma área agrícola
ou de uma pastagem. Este estágio varia de acordo com a região, o grau de
degradação do solo ou a escassez de sementes. Predominam também grandes
quantidades de exemplares de árvores pioneiras de poucas espécies.

Estágio médio de regeneração: o estágio médio de regeneração, também é
conhecido por “capoeira”. Neste estágio as árvores atingem altura média de 12
metros e diâmetro de 15 centímetros. Nas capoeiras a diversidade biológica
aumenta, mas ainda há predominância de espécies de árvores pioneiras.

Estrada vicinal: são estradas geralmente sem asfalto que ligam pequenos
povoados ou mesmo fazendas.

Estratificação: separação em camadas ou estratos de qualquer formação natural
ou artificial que se encontrava em forma homogênea.

Estuarino: parte de um rio que se encontra em contato com o mar.

Falésia: forma geográfica litoral, caracterizada por um abrupto encontro da terra
com o mar.

Fitofisionomia: Mudanças no aspecto de um tipo vegetacional ou bioma.

Fitossociologia: Estudo da estrutura de um tipo de vegetação, isto é, como os
indivíduos de cada espécie de planta se distribuem dentro de uma comunidade,
em relação a outros indivíduos da mesma espécie e a indivíduos de outras
espécies, correlacionando às características individuais dados como densidade,
biomassa, freqüência e estratificação. Ciência das comunidades vegetais, que
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envolve o estudo de todos os fenômenos que se relacionam com a vida das
plantas dentro das unidades sociais. Retrata o complexo vegetação, solo e clima.

Fitoplâncton: Termo utilizado para se referir à comunidade vegetal microscópica,
que flutua livremente nas diversas camadas da água, estando sua distribuição
vertical restrita ao interior da zona eufótica, onde, graças à presença da energia
luminosa, promove o processo fotossintético, responsável pela base da cadeia
alimentar do meio aquático.

Floresta Ombrófila Densa: Mata perenifólia (sempre verde), com dossel de até
15 m, com árvores emergentes de até 40 m de altura. Possui densa vegetação
arbustiva, composta por samambaias arborescentes, bromélias e palmeiras. As
trepadeiras e epífitas (bromélias e orquídeas) cactos e samambaias também são
muito abundantes.

Florística: Parte da fitogeografia que trata particularmente das entidades
taxonômicas encontradas em um determinado território.

FPSO (Navios plataforma Floating Production Storage Offloading): tipo de
navio utilizado pela indústria petrolífera para a exploração, armazenamento de
petróleo e/ou gás natural e escoamento da produção por navios aliviadores. São
utilizados em locais de produção distantes da costa com inviabilidade de ligação
por oleodutos ou gasodutos.

Fragmento Florestal: Remanescente de ecossistema natural isolado em função
de barreiras, antrópicas ou naturais, que resultam em diminuição significativa do
fluxo gênico de plantas e animais.

Geologia: ciência que estuda a Terra, sua composição, estrutura, propriedades
físicas, história e os processos que lhe dão forma.
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Geomorfologia: amo da geografia que estuda as formas da superfície terrestre.
Para isso, tende a identificar, descrever e analisar tais formas, entendidas aqui
como relevos.

Hábitat: Lugar onde um organismo vive ou onde pode ser encontrado, dispondo
de alimento, abrigo e condições de reprodução.

Herbáceas: são plantas de pequeno porte. Tem caules flexíveis (sem formação
de madeira), geralmente não ultrapassam os 2m altura.

Herpetofauna: Totalidade das espécies de répteis e anfíbios de uma região ou
mundial.

Hidrogeologia:

Estudo

dos

recursos

relativos

à

existência

de

águas

subterrâneas, associado a informações geológicas.

Hidromórficos: Solos que se encontram na parte mais baixa da paisagem local.
Formam-se em condições de baixo potencial de oxirredução. Apresentam
comumente espessa camada escura de matéria orgânica mal decomposta sobre
camada acinzentada (horizonte glei), evidenciando ausência de Fe3+.

Horizonte

do

solo:

Seções

de

constituição

mineral

ou

orgânica,

aproximadamente paralelas à superfície do terreno e dotadas

Ictiofauna: A fauna de peixes de uma região.

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): Índice que mede os países levando
em consideração fatores como a distribuição da renda, de saúde (taxas de
mortalidade infantil e adulta) educação (taxas de alfabetização), desigualdades de
oportunidades entre homens e mulheres, sistemas de governo entre outras.

Impacto Ambiental: Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Dezembro/ 2009

Pág.
1870

Glossário
13

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde,
a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a
biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade
dos recursos ambientais.

Indicadores Ecológicos: Referem-se a certas espécies que, devido a suas
exigências ambientais bem definidas e à sua presença em determinada área ou
lugar, podem se tornar indício ou sinal de que existem as condições ecológicas
para elas necessárias.
Instituto Jones Santos Neves: entidade responsável por pesquisas e
informações estatísticas do Estado do Espírito Santo.

Lençol freático ou de água: do grego phréar + atos, significa "reservatório de
água", "cisterna"): nome dado a superfície que delimita a zona de saturação da
zona de aeração, abaixo da qual a água subterrânea preenche todos os espaços
porosos e permeáveis das rochas ou dos solos ou ainda de ambos ao mesmo
tempo.

Macega: vegetação de difícil passagem, com capim muito alto ou com densa
porção de árvores de pequeno porte.

Manejo :Interferência planejada e criteriosa do homem no sistema natural, para
produzir um benefício ou alcançar um objetivo, favorecendo o funcionalismo
essencial desse sistema natural. É baseado em método científico, apoiado em
pesquisa e em conhecimentos sólidos, com base nas seguintes etapas:
observação, hipótese, teste da hipótese e execução do plano experimental.

Mastofauna: Conjunto das espécies de mamíferos de uma região ou mundial.

Mata Ciliar: Toda vegetação encontrada na beira de córregos, rios, nascentes e
lagos, com o isolamento de 30 a 500 metros de cada margem.
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Medidas Compensatórias: Medidas tomadas pelos responsáveis pela execução
de um projeto, destinadas a compensar impactos ambientais negativos,
notadamente alguns custos sociais que não podem ser evitados ou uso de
recursos ambientais não renováveis.

Medidas Mitigadoras: São aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou
reduzir sua magnitude.

Meroplâncton: Organismo que faz parte do plâncton apenas na fase larvar.

Migração: Movimento de pessoas ou grupos de pessoas ou animais entre
regiões.

Módulo: são unidades construídas independentemente que englobam sistemas
completos ou não, podendo abranger a montagem de equipamentos e materiais
referentes a disciplinas variadas tais como estrutura, tubulação, elétrica ,
instrumentação mecânica, telecomunicação, segurança e arquitetura e que serão
integrados ao casco de FPSO, Semisubmersiveis ou outros tipos de plataformas
para complementação do processo de produção , geração , tratamento do óleo ou
gás , compressão e exportação do produto , perfuração, etc.

Normal Climatológica: Valor médio de dados referentes a qualquer elemento
meteorológico

calculado

para

períodos

padronizados

de

trinta

anos,

correspondente aos seguintes períodos consecutivos: 1901-1930; 1931-1960;
1961-1990. A normal serve como um padrão para que valores de um dado ano
possam ser comparados, a fim ser conhecido o seu grau de afastamento da
normal.

Oceanografia (também chamada oceanologia ou ciências do mar): ciência
que estuda os oceanos, procurando compreender, descrever e prever os
processos que ocorrem neste ambiente.
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Off load: Operação de içamento, por meio de balsas guindaste, para acoplar os
módulos na plataforma.

Ombrófila: Vocábulo de origem grega que significa “amigo das chuvas”.

Óxidos de Nitrogênio (NOX): as principais fontes de óxido nítrico (NO) e dióxido
de nitrogênio (NO2) são os motores dos automóveis. As usinas termoeléctricas e
indústrias que utilizam combustíveis fósseis contribuem em menor escala. Ao
contrário de outros poluentes, as concentrações de NO2 nos ambientes internos
estão intimamente relacionadas com as concentrações externas, uma vez que
este poluente se difunde com muita facilidade de fora para dentro das edificações
através de mecanismos de ventilação. A isto se soma o fato de existirem várias
fontes de NO2 e outros óxidos de nitrogênio (NOX) dentro das residências, como
fogões a gás, aquecedores que utilizam querosene (mais frequente em regiões
frias) e o cigarro. O NO2, quando inalado, atinge as porções mais periféricas do
pulmão devido à sua baixa solubilidade. Seu efeito tóxico está relacionado ao fato
de ser um agente oxidante.

Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais: Áreas relativamente extensas,
que representam um ou mais ecossistemas, pouco ou não alterados pela
ocupação humana, onde as espécies animais, vegetais, os sítios geomorfológicos
e os hábitats ofereçam interesses especiais do ponto de vista científico,
educativo, recreativo e conservacionista. São superfícies consideráveis que
contém características naturais únicas ou espetaculares, de importância nacional,
estadual ou municipal.

Partículas Inaláveis (PM10): são as fração mais fina das Partículas Totais em
Suspensão, ou seja, com tamanho menor que 10 micra. Por serem muito finas,
essas partículas não são capturadas pelos mecanismos de defesa do aparelho
respiratório (como normalmente ocorre com a poeira grossa), chegando até os
alvéolos pulmonares e podendo causar ou agravar doenças respiratórias. Essa
poeira fina também é gerada pelos mesmos agentes citados anteriormente,
notadamente as indústrias e veículos.
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Partículas Totais em Suspensão (PTS): materiais sólidos e líquidos suspensos
no ar ambiente que tenham tamanho menor que 100 micra (1 micra = 1 milímetro
dividido por mil) e que nas concentrações normalmente encontradas na região de
estudo são invisíveis a olho nu. Esses materiais, mais comumente denominados
de poeira em suspensão, são gerados pelas indústrias, veículos, queima de lixo,
construções civis e inúmeras outras atividades que o homem exerce no seu
cotidiano. Também são provenientes de fontes naturais como o mar e vegetais.
Existindo em concentrações elevadas na atmosfera, as PTS podem causar
irritação das partes superiores do aparelho respiratório humano (nariz, faringe,
laringe, etc.), tornando as pessoas mais susceptíveis ao surgimento ou
agravamento de doenças respiratórias.

Pedologia: estudo dos solos no seu ambiente natural.

Pesca de balão: a técnica empregada com uma rede em formato de balão (daí o
nome da técnica). O balão é arrastado no fundo do mar. Ao final do arrasto alguns
pescadores conferem o resultado da pescaria no interior do barco, já outros
preferem trazer até a praia. Apesar de serem poucos barcos que trabalham com
esta técnica, percebe-se que o resultado dela é altamente impactante ao
ambiente marinho, uma vez que o balão acaba capturando outras espécies muitas delas fazendo parte da cadeia alimentar de espécies comerciáveis e que
normalmente não são aproveitadas pelos pescadores, sendo abandonadas nas
praias.

Pesca de linha de mão: para a realização da pesca de linha de mão, o apetrecho
usado é a ”Pargueira.” O apetrecho é composto é uma espécie de linha - com um
peso na extremidade final - onde são dispostos de 20 a 30 anzóis. A pargueira é
presa em um grampo no carretel que o pescador manuseia na pescaria. A linha é
usada, segundo os pescadores, para pegar peixes de fundo. O número de peixes
capturados em um lance tem relação direta com a quantidade de peixes na área
onde se estar pescando.
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Pesca de rede: a técnica do uso da rede consiste em amarrar vários “panos de
rede” de modo que se forme uma rede de tamanho grande, que proporcionará a
captura de um maior número de peixes.

Plâncton: Comunidade de animais (zooplâncton) e vegetais (fitoplâncton)
microscópicos que vivem em suspensão nas águas. O plâncton das águas doces
chama-se limnoplâncton; o das águas salobras, hifalmiroplâncton; e o das
salgadas, haloplâncton.

Plano de Manejo: Plano de uso racional do meio ambiente, visando à
preservação do ecossistema em associação com sua utilização para outros fins
(sociais, econômicos, etc.).

Produto Interno Bruto (PIB): representa a soma (em valores monetários) de
todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região (quer seja,
países, estados, cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano,
etc). OPIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o
objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região.

Profundidade de solos: Designa condições de solos nos quais o contato lítico
ocorre conforme os limites especificados a seguir: (1) muito profundo >200cm de
profundidade; (2) pouco profundo > 50cm <100cm de profundidade; (3) profundo
> 100cm < 200cm de profundidade; (4) raso < 50cm de profundidade.

Qualidade da Água: Características químicas, físicas e biológicas, relacionadas
com o seu uso para um determinado fim. A mesma água pode ser de boa
qualidade para um determinado fim e de má qualidade para outro, dependendo de
suas características e das exigências requeridas pelo uso específico. É calculada
pelo IQA (Índice de Qualidade da Água).

Qualidade do Ar: Termo geral usado para descrever o estado do ar exterior. Este
termo não é associado a medidas. Usualmente, a qualidade do ar ambiente é
caracterizada como boa ou má, dependendo da técnica de medição utilizada.
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Recursos Hídricos: Numa determinada região ou bacia, a quantidade de águas
superficiais ou subterrâneas, disponíveis para qualquer tipo de uso.

Reflorestamento: Atividade dedicada a recompor a cobertura florestal de uma
determinada área. O reflorestamento pode ser realizado com objetivos de
recuperação do ecossistema original, através da plantação de espécies nativas ou
exóticas, obedecendo-se às características ecológicas da área (reflorestamento
ecológico), ou com objetivos econômicos, através da introdução de espécies de
rápido crescimento e qualidade adequada, para abate e comercialização posterior
(reflorestamento econômico). Há também o reflorestamento de interesse social,
quando se destina à população de baixa renda ou para a contenção de encosta.

Renda per capita ou rendimento per capita: é a soma dos salários de toda a
população dividido pelo número de habitantes. Consiste na divisão da renda
nacional (produto nacional bruto menos os gastos de depreciação do capital e os
impostos indiretos) pela sua população. Por vezes o produto interno bruto é
usado.

Reserva Biológica: Área de domínio público, compreendida na categoria de
Áreas Naturais Protegidas, criada com a finalidade de preservar ecossistemas
naturais que abriguem exemplares da flora e da fauna nativas.

Reserva Ecológica: Unidade de conservação que tem por finalidade a
preservação de ecossistemas naturais de importância fundamental para o
equilíbrio ecológico.

Restingas: são definidas como sendo o conjunto da vegetação litorânea sobre
depósitos arenosos marinhos. As restingas apresentam formações vegetais:
herbáceas, arbustivas a florestais.

Rochas cristalinas: rochas constituídas por minerais cristalizados, elas são mais
compactas.
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Ruído: som ou conjunto de sons desagradáveis e/ou perigosos, capazes de
alterar o bem estar fisiológico ou psicológico das pessoas, de provocar lesões
auditivas que podem levar à surdez e de prejudicar a qualidade e quantidade do
trabalho.

Sedimentos: material originado pela desagregação física e/ou química de rochas
preexistentes; por meio do intemperismo e erosão de rochas e solos
transportados por agentes geológicos como rio, vento, gelo, correntes. Vale
ressaltar que sua definição é feita após o transporte e a deposição. Os
sedimentos tendem a formar depósitos em camadas sedimentares que se
transformam em rochas por processos de litificação (processo de transformação
de material, principalmente sedimentar, em rocha maciça, a exemplo do processo
de cimentação).

Setor primário: conjunto de atividades econômicas que produzem matéria prima.

SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente): Instituído pela Lei nº 6.938,
de 31.08.81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA
reúne os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, que estejam envolvidos com o uso dos recursos
ambientais ou que sejam responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental.

Sítios arqueológicos: local, ou grupo de locais (cujas áreas e delimitações nem
sempre se podem definir com precisão), onde ficaram preservados testemunhos e
evidências de atividades do passado histórico (pré-histórico ou não) e que são
avaliados e estudados segundo a disciplina da arqueologia. Um sítio arqueológico
pode ser encontrado em vários países do mundo.

SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação): Instituído pela Lei
Federal no 9.985, de 18/07/2000, estabelece critérios e normas para a criação,
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implantação e gestão de Unidades de Conservação. Regulamentado pelo Decreto
no 4.340, de 22/08/2002.

Solstício: em astronomia, solstício é o momento em que o Sol, durante seu
movimento aparente na esfera celeste, atinge a maior declinação em latitude,
medida a partir da linha do equador. No Brasil, Os solstícios ocorrem duas vezes
por ano: em dezembro e em junho. O dia e hora exatos variam de um ano para
outro. O solstício de verão é o dia de maior duração, enquanto no solstício de
inverno ocorre a noite mais longa do ano.

Sucessão Ecológica: Mudança na composição específica das comunidades que
ocupam uma região ao longo do tempo, ou a instalação sucessiva de espécies
que desfavorecem aquelas que ocupavam a região antes delas e favorecem
outras que ocuparão subseqüentemente. É uma série de estágios do
desenvolvimento de uma comunidade estável.

Supressão da Vegetação: Retirada da vegetação para realização das obras;
componente da liberação da faixa de servidão.

Tabuleiros Costeiros: os tabuleiros costeiros ocorrem com larga distribuição ao
longo do litoral brasileiro. Eles são constituídos por uma cobertura sedimentar
originada da alteração dos sedimentos arenosos e argilosos do Grupo Barreiras.
São considerados, em alguns locais, aquíferos importantes, responsáveis pelo
abastecimento de água de algumas indústrias e vilarejos.

Talvegue: linha mais baixa de um vale por onde escorre a água da chuva e das
nascentes ou o canal mais fundo de um rio.

Topografia: ciência capaz de representar cartograficamente no papel a
configuração de uma porção de terreno com todos os seus acidentes e objetos
que se achem em sua superfície. Resumidamente, é a representação gráfica de
um terreno com seus acidentes naturais e artificiais.
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UC (Unidade de Conservação): Espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção.

Uso do Solo: Diferentes formas de uso do território, resultante de processos de
ocupação espontânea ou de processos de planejamento geridos pelo Poder
Público. Os usos do solo podem se classificar de distintas maneiras e graus de
detalhamento, de acordo com as exigências técnicas dos estudos que se estejam
realizando, ou dos objetivos do processo de planejamento. A partir das classes de
uso rural e urbano, estas podem ser subdivididas de modo a abranger as demais
formas de ocupação (por exemplo, uso institucional, industrial, residencial,
agrícola, pecuário, de preservação permanente).

Vazão: Volume de água que passa por uma determinada seção de um conduto
por uma unidade de tempo. Usualmente, é considerada em litros por segundo
(L/s), em metros cúbicos por segundo (m3/s) ou em metros cúbicos por hora
(m3/h).

Vegetação Primária: É aquela de máxima expressão local, com grande
diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas ainda mínimos, a
ponto de não afetar significativamente suas características originais de estrutura e
de espécies.

Vegetação Secundária ou em Regeneração: É aquela resultante dos processos
naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por
ações antrópicas ou causas naturais, podendo nela ocorrer árvores da vegetação
primária.

Zona de Amortecimento: Entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
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Zona de Proteção da Vida Silvestre: Zona situada em Área de Proteção
Ambiental (APA) na qual poderá ser admitido o uso moderado e auto-sustentado
da biota, regulado de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas
naturais.

Zoneamento Ambiental: Planejamento do uso do solo baseado na gerência dos
interesses e das necessidades sociais e econômicas em consonância com a
preservação ambiental e com as características naturais do local.

Zoneamento Ecológico Econômico: Recurso de planejamento para disciplinar o
uso e ocupação humana de uma área ou região, de acordo com a sua capacidade
de suporte; zoneamento agroecológico, variação para áreas agrícolas; base
técnica para o ordenamento territorial.
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ANEXO I: Arranjo Geral Definitivo.
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ANEXO II: Galpão de Estrutura Metálica.
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ANEXO III: Área de Recebimento e Estocagem de Chapas e Perfis Metálicos.
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ANEXO IV: Galpão de Caldeiraria.
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ANEXO V: Área de Pintura.
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ANEXO VI: Galpão de Fabricação de Acessórios de Tubulação.
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ANEXO VII: Galpão de Usinagem.
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ANEXO VIII: Galpão de Jateamento e Pintura.
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ANEXO IX: Área de Montagem a céu aberto.
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ANEXO X: Dique Seco
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ANEXO XI: Cais de Atracação
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ANEXO XII: Cronograma de Implantação
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Id

Nome da tarefa

Duração

Início

Término

Predecessoras

2009
Semestre 1 2009
F M A M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

CONSTRUÇÃO
Início da contstrução
Instalação do Canteiro de Obras
Terraplanagem
FASE1
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS
Ordem de Serviço
Fabricação
Transporte
Montagem e testes
Pronto para operar
ÁREA DE PRODUÇÃO
Construção
Galpão de Jateamento
Galpão de corte de chapas de aço
Área de armazenamento a céu aberto
ÁREA DE SOLDAGEM
Linha de produção 1
Linha de produção 2
Montagem de equipamentos da linha 1
Câmera de Pintura e Jateamento
#1
#2
Área de montagem de Blocos
Linha 1
Fase 1 do Galpão de Oficinas
Área de Montagem a céu aberto
CAIS SUL
355 M Extensão
1 Guindaste de içamento
DIQUE SECO
150 M Extensão
Instalação de 2 Pórticos
Instalação da 1ª comporta intermediária
QUEBRAMAR
DRAGAGEM
Estruturas do setor administrativo
Final da FASE 1
FASE 2
Equipamentos da linha 2 da área de soldagem
Câmera de Pintura e Jateamento
#3
#4
Linha de montagem de Blocos 2
Fase 2 do Galpão de Oficinas
Cais Norte - 160 M
Final da FASE 2
FASE 3
Área de soldagem - Linha de produção 3
Área de soldagem - equipamentos da linha de produção 3
Galpão de Tubulação
Galpão de Jateamento e Pintura
Galpão da oficina mecânica e elétrica
Câmera de Pintura e Jateamento
#5
#6
Montagem de equipamentos da linha 3
CAIS SUL
360 M adicionais
2 Guindaste de Içamento
DIQUE SECO
Escavação de 360 m adicionais
Instalação da 2ª comporta intermediária
CAIS NORTE
1 Pórtico
Final da FASE 3
FASE 4
Nivelamento da área de manobra do Cais Sul
Final da FASE 4

Projeto: BARRA DO SAHY SHIPYARD
Data: Qui 17/12/09

968 dias
0 dias
49 dias
89 dias
370 dias
370 dias
30 dias
140 dias
30 dias
21 dias
5 dias
210 dias
90 dias
90 dias
90 dias
45 dias
185 dias
120 dias
120 dias
120 dias
60 dias
60 dias
60 dias
120 dias
120 dias
150 dias
200 dias
321 dias
300 dias
90 dias
290 dias
200 dias
90 dias
45 dias
320 dias
370 dias
270 dias
0 dias
282 dias
120 dias
65 dias
60 dias
60 dias
120 dias
150 dias
180 dias
0 dias
548 dias
120 dias
120 dias
90 dias
100 dias
120 dias
120 dias
60 dias
60 dias
120 dias
331 dias
310 dias
90 dias
396 dias
370 dias
21 dias
90 dias
90 dias
0 dias
200 dias
200 dias
0 dias

Qua 24/03/10
Qua 24/03/10
Qui 25/03/10
Qui 03/06/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 13/05/10
Qui 25/11/10
Qui 06/01/11
Sex 04/02/11
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Sex 30/04/10
Sex 30/04/10
Seg 31/05/10
Sex 30/07/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 24/06/10
Qui 24/06/10
Qui 24/06/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Sex 18/02/11
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 06/01/11
Qui 04/11/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qui 01/04/10
Qua 31/08/11
Seg 04/07/11
Seg 04/07/11
Ter 02/08/11
Ter 02/08/11
Ter 09/08/11
Seg 19/12/11
Ter 25/10/11
Ter 02/08/11
Ter 31/07/12
Seg 04/07/11
Qua 01/02/12
Qui 01/03/12
Qui 16/08/12
Sex 14/09/12
Sex 01/02/13
Qua 18/07/12
Qua 18/07/12
Qua 10/10/12
Qui 16/08/12
Seg 04/07/11
Seg 04/07/11
Ter 05/06/12
Qua 01/02/12
Qua 01/02/12
Qua 10/07/13
Qui 16/08/12
Qui 16/08/12
Sex 02/08/13
Seg 04/03/13
Seg 04/03/13
Sex 06/12/13

Sex 06/12/13
Qua 24/03/10
Ter 01/06/10
Ter 05/10/10
Qua 31/08/11
Qua 31/08/11
Qua 12/05/10
Qua 24/11/10 7
Qua 05/01/11 8
Qui 03/02/11 9
Qui 10/02/11 10
Qua 19/01/11
Qua 04/08/10
Qua 04/08/10
Qua 04/08/10 14II
Qua 02/06/10 14II
Qui 13/01/11
Qui 14/10/10 16II+21 dias
Sex 12/11/10 18II+21 dias
Qui 13/01/11 19II+44 dias
Qua 23/06/10
Qua 23/06/10
Qua 23/06/10 22II
Qua 08/12/10
Qua 08/12/10
Qua 19/01/11 23
Qua 05/01/11
Qui 23/06/11
Qua 25/05/11
Qui 23/06/11 29TT+21 dias
Qua 11/05/11
Qua 05/01/11
Qua 11/05/11 32
Qua 05/01/11 32TT
Qua 22/06/11
Qua 31/08/11
Qua 13/04/11
Qua 31/08/11 36TT
Ter 31/07/12
Sex 16/12/11
Seg 31/10/11
Seg 24/10/11 40II+21 dias
Seg 31/10/11 42II+5 dias
Sex 01/06/12 40
Seg 21/05/12 42
Seg 09/04/12 40II+21 dias
Ter 31/07/12
Qua 07/08/13
Ter 17/07/12
Qua 15/08/12 49II+21 dias
Qua 19/12/12 50
Qui 31/01/13 51II+21 dias
Qui 18/07/13 52
Ter 01/01/13
Ter 09/10/12 49
Ter 01/01/13 55
Qua 30/01/13 50
Seg 08/10/12
Sex 07/09/12 40II
Seg 08/10/12 59TT+21 dias
Qua 07/08/13
Ter 02/07/13 49II
Qua 07/08/13 62TI+5 dias
Qua 19/12/12
Qua 19/12/12 49TI+21 dias
Sex 02/08/13
Sex 06/12/13
Sex 06/12/13
Sex 06/12/13 68

J

J

2010
Semestre 2 2009
A S O N

D

J

Semestre 1 2010
F M A M

J

J

2011
Semestre 2 2010
A S O N

D

J

Semestre 1 2011
F M A M

J

J

2012
Semestre 2 2011
A S O N

D

J

Semestre 1 2012
F M A M

J

J

2013
Semestre 2 2012
A S O N

D

J

Semestre 1 2013
F M A M

J

J

Semestre 2 2013
A S O N

D

J

24/03

31/08

31/07

02/08

06/12

Tarefa

Andamento

Resumo

Tarefa crítica acumulada

Andamento acumulado

Tarefas externas

Agrupar por resumo

Tarefa crítica

Etapa

Tarefa acumulada

Etapa acumulada

Divisão

Resumo do projeto

Data limite
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ANEXO XIII: Arranjo geral da FASE 1
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ANEXO XIV: Arranjo geral da FASE 2
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ANEXO XV: Arranjo geral da FASE 3
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ANEXO XVI: Arranjo geral da FASE 4
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ANEXO XVII: Arranjo geral do Canteiro de Obras
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ANEXO XVIII: Levantamento Topobatimétrico
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ANEXO XIX: Balanço do Quantitativo de Terraplanagem e Dragagem
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ANEXO XX: Matriz de Análise Preliminar de Perigos da fase de instalação
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INTRODUÇÃO
O presente documento tem por objetivo a identificação perigos e avaliação de riscos relacionados com a
Fase de Implantação do Estaleiro da Jurong Aracruz.
Ressalta-se que a presente é uma análise inicial, com informações decorrentes de plantas em fase
de pré-projeto, não tendo como propósito fim ser completa em suas recomendações, visto que avalia uma
condição futura, que deve ser reavaliada oportunamente.
REFERÊNCIAS
Utilizou-se como premissas para o presente os seguintes documentos:
1158/00-2A-DE-0018 REVISÃO:0 "ARRANJO GERAL"
M0-PP-0091-D "Procedimento de Produção Geral de Levantamento de Perigos e Determinação de Riscos"
(Procedimento ENGEVIX)
DESCRIÇÃO
Observou-se no "Fluxograma para Identificação de Perigos" as principais atividades que deverão ser
desempenhadas durante a fase de implantação do Estaleiro.
Identificou-se as Fontes de Danos possíveis para as atividades que serão desempenhadas e, de acordo
com cada Fonte de Dano e atividade, identificou-se os riscos.
A partir das informações do Fluxograma montou-se a Planilha de Perigos e Riscos, procurando
relacionar as fontes de danos(perigos) e os riscos relacionados para cada atividade.
Classificou-se, dentro de uma escala de intensidade (1 até 3) cada item para avaliação da Significância do
Risco (I) que é o produto das três avaliações GravidadexProbabilidadexAbrangência.
Critérios de Avaliação:
NÍVEL DO RISCO
I=1-è TRIVIAL

AÇÃO
Não é requerida nenhuma ação, e não é necessário conservar registros documentados.

Não são requeridos controles adicionais. Devem ser feitas considerações sobre uma solução de
custo mais eficaz ou melhorias que não imponham uma carga de custos adicionais.É requerido
1<I=4 -è TOLERÁVEL
monitoramento
ç ppara assegurar que
, os controles são mantidos.
p
ç
4<I<12 -è MODERADO
cuidadosamente medidos e limitados
As medidas para redução do risco devem ser
q
12=<I=<18-è SUBSTANCIALpodem ter que ser alocados para reduzir o risco. Se o qrisco envolve trabalho em desenvolvimento,
I>18 -è INTOLERÁVEL possível reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, o trabalho tem que permanecer proibido.

FLUXOGRAMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
1158/00-11-RL-0001
ENTRADAS:
PERIGOS

ATIVIDADE:
TAREFAS

SAÍDAS:
RISCO

FÍSICOS

FONTES DE DANO:
Serviço de levantamento de campo
(Detalhe: Galhos, Buracos, Animais
peçonhentos, Intempéries)
Serviço de movimentação de terra
Serviço de escavação
Serviço de concretagem
Serviço de armadura e montagem
Serviço de soldagem
Movimentação de pessoas
Movimentação de materiais e cargas
Instalações elétricas
Descargas atmosféricas
Trabalho em altura
Serviço de oficina (Detalhe:
Marcenaria, Caldeiraria, Usinagem,
Pipeshop)
Serviço de escritório
Operação de máquinas e
equipamentos
Ambulatório
Incêndio

ATIVIDADE:
Implantação do Estaleiro Jurong
Aracruz

Lesão por perfuro-cortante
Queimadura por exposição prolongada ao sol
Desidratação
Queimadura por superfície quente

QUÍMICOS

TAREFAS:
Atividades de implantação de
terraplanagem, implantação de
canteiro, construção e montagem,
comissionamento e pré-partida

Produtos Químicos (Líquidos de testes, Tintas,
Vernises Hidrocarbonetos (Óleo , Graxas, Solventes)
- Outros Cartuchos de impressora , poeira não
fibrogênicas, Fumos Metálicos,

BIOLÓGICOS

Contaminação por Resíduos ambulatoriais, seringas
contaminadas

ERGONÔMICOS
Lesão por postura inadequada ou estática ou
repetitiva

ACIDENTE
Lesão por torção e impacto
Lesão por queda
Lesão por descarga atmosférica
Soterramento/ Desabamento
Atropelamento
Esmagamento de órgão
Cortes
Choque elétrico

1158/00-11-RL-0001
PERIGO

ORIGEM

RISCO

IT

Tarefas

Fontes de Danos

Serviço de
movimentação de
terra

Serviço de
escavação

Atual

Dano
SO

Serviço de
levantamento de
campo (Detalhe:
Galhos, Buracos,
Animais
peçonhentos,
Intempéries)

CRITÉRIOS

AVALIAÇÃO

Potencial

CARACTERIZAÇÃO

Tipo

CA

Ger. Proposto
de Melhoria

Plano

TE

G

P

A

I

G

P

A

I

Normas
Técnicas

Parte
Interes..

Legislação
Requisitos

Lesão por perfuro3
cortante

2

1

6

3

1

1

3

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

2

2

2

8

1

1

2

2

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6

Uso de EPI, Soro, PPRA

3

2

12

1

2

2

4

--

--

NR 6

Uso de EPI, PPRA

N

I

F

N

I

F

N

I

F

N

I

F

N

I

F

N

I

F

Desidratação

2

3

2

12

1

2

2

4

--

--

NR 6 e
NR18

Uso de EPI e
Disponibilidade de água
potável

N

I

F

Lesão por postura
inadequuada ou
2
estática ou
repetitiva

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
ergonômico

N

I

F

Lesão por torção
e impacto

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

Lesão por queda

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Soterramento

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6, NR
18, NR 26

Uso de EPI, Restrição de
acesso, Sinalização de
segurança, PPRA.

N

I

F

Atropelamento

3

2

2

12

3

1

1

3

--

--

NR 12,
NR18, NR
26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC e EPI, PPRA

N

I

F

Esmagamento de
órgão

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Cortes

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização
Si
li ã de
d segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

3

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

N

I

F

Desidratação

2

3

2

12

1

2

2

4

--

--

NR 6 e
NR18

Uso de EPI e
Disponibilidade de água
potável

N

I

F

Lesão por postura
inadequuada ou
2
estática ou
repetitiva

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
ergonômico

N

I

F

2

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

3

2

1

6

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

Ruídos

1

3

2

6

1

2

2

4

-

-

NR 6 e N 15

Uso de EPI

N

I

F

Vibrações

1

2

1

4

2

2

1

4

-

-

NR 7 e 9
NR15

Pausa para descanço

N

I

F

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6, NR
18, NR 26

Uso de EPI, Restrição de
acesso, Sinalização de
segurança, PPRA.

N

I

F

3

2

2

12

3

1

1

3

--

--

NR 12,
NR18, NR
26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC e EPI, PPRA

N

I

F

Esmagamento de
órgão

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Cortes

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Choque elétrico

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 10, NR
12 e NR 18

Uso de EPI, EPC e PPRA

N

I

F

Queimadura por
2
exposição
prolongada ao sol

3

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

N

I

F

Desidratação

2

3

2

12

1

2

2

4

--

--

NR 6 e
NR18

N

I

F

Queimadura por
contato com
produto químico

2

3

1

6

2

2

1

4

--

--

NR 15,
NR 18 e
NR 26

Uso de EPI e
Disponibilidade de água
potável
Uso de EPI, EPC,
Sinalização de segurança e
PPRA

N

I

F

Ruídos

1

3

2

6

1

2

2

4

-

-

NR 6 e N 15

Uso de EPI

-

NR 7 e 9
NR15

Pausa para descanço

N

I

F

Queimadura por
exposição
prolongada ao
sol/
Desidratação
Lesão por
descarga
atmosférica
Picada de animal
peçonhento

Queimadura por
exposição
2
prolongada ao sol

Lesão por
descarga
atmosférica

Queimadura por
exposição
2
prolongada ao sol

Lesão por torção
e impacto

Lesão por queda

Lesão por
descarga
atmosférica

Soterramento
Atropelamento

Vibrações

1

2

1

4

1

2

1

2

-

1158/00-11-RL-0001
PERIGO

ORIGEM

RISCO

Potencial

CARACTERIZAÇÃO

IT

Tarefas

Tipo

Fontes de Danos

Serviço de
concretagem

1

Atividades de
implantação de
terraplanagem,
implantação de
canteiro,
construção e
montagem,
comissioname
nto e préImplantação do Estaleiro Jurong
partida
Aracruz

Serviço de
armadura e
montagem

Serviço de
soldagem

Movimentação de
pessoas

CRITÉRIOS

AVALIAÇÃO

Atual

Dano

Ger. Proposto
de Melhoria

Plano

SO

CA

TE

G

P

A

I

G

P

A

I

Normas
Técnicas

Parte
Interes..

Legislação
Requisitos

N

I

F

Lesão por postura
inadequuada ou
2
estática ou
repetitiva

3

1

6

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
ergonômico

N

I

F

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Soterramento/
Desabamento

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 18

Instalação de proteção e
uso de estaqueamento

N

I

F

Lesão por perfuro3
cortante

2

2

12

2

1

1

2

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, EPC, PPRA,
Sinalização de segurança

N

I

F

3

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

N

I

F

Desidratação

2

3

2

12

1

2

2

4

--

--

NR 6 e
NR18

Uso de EPI e
Disponibilidade de água
potável

N

I

F

Queimadura por
superfície quente

2

2

2

8

2

1

1

2

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

N

I

F

Picada de animal
peçonhento

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

N

I

F

Lesão por postura
inadequada ou
2
estática ou
repetitiva

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
Ergonômico

N

I

F

Lesão por torção
e impacto

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

Ruídos

3

2

2

12

2

2

2

8

-

-

NR6 e NR15

N

I

F

Vibrações

1

2

1

4

1

2

1

2

-

-

N

I

F

Lesão por queda

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

N

I

F

Lesão por
descarga
atmosférica

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Esmagamento de
órgão

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Cortes

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Choque elétrico

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 10, NR
12 e NR 18

Uso de EPI, EPC e PPRA

N

I

F

Desidratação

2

2

2

8

1

2

2

4

--

--

NR 6 e
NR18

Uso de EPI e
Disponibilidade de água
potável

N

I

F

Queimadura por
superfície quente

2

2

2

8

2

1

1

2

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI, PPRA

N

I

F

Inalação de gás

2

2

2

8

2

1

1

2

--

--

NR 6;
NR 12

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Lesão por postura
inadequada ou
2
estática ou
repetitiva

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
Ergonômico

N

I

F

Lesão por torção
e impacto

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

N

I

F

Lesão por queda

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

N

I

F

Lesão por
descarga
atmosférica

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Cortes

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Choque elétrico

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 10, NR
12 e NR 18

Uso de EPI, EPC e PPRA
Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA
Uso de EPI

Lesão por torção
e impacto

Lesão por queda
Lesão por
descarga
atmosférica

Queimadura por
exposição
2
prolongada ao sol

3

NR 7 e 9
NR15
NR 6 e
NR 18 e
NR 26

NR 6 e
NR 18 e
NR 26
NR 6 e
NR 18 e
NR 26

N

I

F

Lesão por torção
e impacto

2

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

N

I

F

Ruídos

2

2

2

8

2

2

2

8

-

-

NR 6 e N 15
NR 6 e
NR 18 e
NR 26
NR 12,
NR18, NR
26

Uso de EPI
Pausa para descanço
Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA
Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

Lesão por queda

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

N

I

F

Atropelamento

3

2

2

12

3

1

1

3

--

--

N

I

F

Lesão por postura
inadequada ou
2
estática ou
repetitiva

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
Ergonômico

N

I

F

Lesão por torção
e impacto

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

3

Sinalização de segurança,
Uso de EPC e EPI, PPRA

1158/00-11-RL-0001
PERIGO

ORIGEM

RISCO

IT

Tarefas

Fontes de Danos
CA

TE

Operação de
máquinas e
equipamentos

(CA) Controle Atividade: Direto (D) - Indireto (I)

I

G

P

A

I

Legislação
Requisitos

Ger. Proposto
de Melhoria

Plano

I

F

Vibrações

2

2

1

4

2

2

1

4

-

-

I

F

Ruídos

3

2

2

12

3

2

2 12

-

-

NR 6 e N 15

Uso de EPI
Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

I

F

N

I

F

N

I

F

Lesão por queda
Lesão por
descarga
atmosférica
Soterramento/
Desabamento

Uso de EPI

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 18

Instalação de proteção e
uso de estaqueamento
Sinalização de segurança,
Uso de EPC e EPI, PPRA

N

I

F

Atropelamento

3

2

2

12

3

1

1

3

--

--

NR 12,
NR18, NR
26

N

I

F

Esmagamento de
órgão

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Cortes

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Choque elétrico

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 10, NR
12 e NR 18

Uso de EPI, EPC e PPRA

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Lesão por
descarga
atmosférica

N

I

F

Choque elétrico

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 10, NR
12 e NR 18

Uso de EPI, EPC e PPRA

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Lesão por
descarga
atmosférica

N

I

F

Lesão por queda

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 6 e
NR 18 e
NR 26

Sinalização de segurança,
Uso de EPC, EPI, PPRA

N

I

F

Lesão por
descarga
atmosférica

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Lesão por perfuro
perfuro2
cortante

2

2

8

2

1

1

2

--

--

NR 6
NR 7

Uso de EPI,
EPI EPC,
EPC PPRA,
PPRA
Sinalização de segurança

N

I

F

Lesão por postura
inadequada ou
2
estática ou
repetitiva

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
Ergonômico

N

I

F

Ruídos

2

2

12

2

2

2

8

-

-

NR6 e NR15

Uso de EPI
Uso de EPI

3

N

I

F

Vibrações

2

2

1

4

2

2

1

4

-

-

NR 6 e
NR15

N

I

F

Lesão por
descarga
atmosférica

3

1

2

6

3

1

1

3

--

--

NR 6 e
NR10

Instalação de proteção Uso
de EPI

N

I

F

Esmagamento de
órgãos

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Cortes

3

2

2

12

2

2

1

4

--

--

NR 6
NR 7

Sinalização de segurança,
Uso de EPI, EPC, PPRA

N

I

F

Choque elétrico

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 10, NR
12 e NR 18

Uso de EPI, EPC e PPRA

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
Ergonômico

N

I

F

Lesão por postura
inadequada ou
2
estática ou
repetitiva

N

I

F

Ruídos

2

2

2

8

3

1

2

6

-

-

N

I

F

Vibrações

2

2

1

4

2

2

1

4

-

-

N

I

F

Lesão por postura
inadequada ou
2
estática ou
repetitiva

2

2

8

2

1

2

4

--

--

NR 17

Orientação, Laudo
Ergonômico

N

I

F

Choque elétrico

3

2

2

12

2

1

2

4

--

--

NR 10, NR
12 e NR 18

Uso de EPI, EPC e PPRA

1

3

9

3

1

1

3

--

--

NR 32

Uso de EPI, EPC e PPRA

1

3

9

2

1

2

4

--

--

NR 23

Formação de Brigada de
Incêndio, Exercícios de
evacuação

Serviços
ambulatoriais

N

I

F

Contaminação por
Resíduos
3
ambulatoriais,
seringas
contaminadas

Incêndio

E

I

F

Queimadura por
fogo

(SO) Situação Operacional: Normal (N) - Anormal (A)-Emergência (E)

A

N

Trabalho em
altura

Serviço de
escritório

P

Parte
Interes..

N

Instalações
elétricas

Serviços de
Oficinas(Carpintari
a,
Marcenaria,Usina
gem, Pipeshop)

G

Normas
Técnicas

NR 6 e
NR15

N

Descargas
atmosféricas

Atual

Dano
SO

Movimentação de
materiais e cargas

CRITÉRIOS

AVALIAÇÃO

Potencial

CARACTERIZAÇÃO

Tipo

3

(TE) Temporalidade: Atual (A) Futura (F) Passada (P)

NR 6 e NR
15
NR 6 e
NR15

Uso de EPI
Uso de EPI

(G) Gravidade

(A) Abrangência

(P) Probabilidade

(I) Significância

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XXI: Descrição técnica da ETE.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2009.
JURONG DO BRASIL
Av. Rio Branco,108 - 27º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

Aos cuidados de: José Jorge

Proposta n.º 0114/09

FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
PARA O CANTEIRO DE OBRAS DO ESTALEIRO JURONG DO BRASIL –
ARACRUZ/ES
Prezados Senhores,

É com grande satisfação que a ECOTEP TECNOLOGIA EM GERENCIAMENTO AMBIENTAL
LTDA, vem por meio desta, apresentar uma Proposta Técnica/Comercial com objetivo de atender às
suas necessidades.
O foco da ECOTEP é oferecer soluções completas na busca de fontes de abastecimento de
água, para fins industriais ou potáveis, seja através de perfuração de poços para captação de águas
subterrâneas ou superficiais, seja através de processo de reuso.
A ECOTEP desenvolve também soluções específicas para tratamento de efluentes de todos os
tipos (sanitário, orgânico, industrial e outros), oferecendo ainda os serviços de operação e
manutenção de unidades de tratamento de água e efluentes, recuperação e monitoramento de
resíduos industriais, assumindo a responsabilidade total perante aos órgãos ambientais legais.
A ECOTEP é especializada em implantação de sistemas de abastecimento de água e
tratamento de efluentes, sob a modalidade de contrato de risco, B.O.O. (Build, Operation and Own) ou
B.O.T. (Build, Operation and Transfer), ou “Turn Key” e colocamo-nos a disposição dos nossos
clientes para analisar a viabilidade desta modalidade de proposta para o seu projeto.

Cordialmente,

ECOTEP Tecnologia em Gerenciamento Ambiental Ltda

Av. Rio Branco, 138 9º andar

20040-002

Centro Rio de Janeiro Tel.: 55 21 3515-1150
www.grupoecotherm.com.br

Fax: 55 21 3515-1151

1. Objetivo
Esta proposta tem por finalidade apresentar nossas condições comerciais para o fornecimento
de um SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITÁRIO, para uma capacidade nominal de
3

100 m /dia de efluente, a ser implantado no canteiro de obras do Estaleiro Jurong, em Aracruz/ES.

2. Premissas Consideradas
Todas as premissas apresentadas nesta proposta foram estabelecidas de acordo com as
informações fornecidas pelo Sr. José Jorge, em 06/07/2009.
Dados básicos de projeto (devem ser confirmados pela CONTRATANTE quando da assinatura
do contrato):
 Vazão de esgoto tratado: 100 m³/dia;
 Origem do esgoto: Doméstico - NBR 7.229/92 e NBR 13.969/97;
 Concentração de DBOMáx de entrada 400 mg/L, com remoção de DBO na saída acima de 90 %
 Modelo do equipamento especificado: SISTEMA VERTICAL (Reatores anaeróbios tipo UASB +
Filtro aeróbio submerso + Decantador secundário + Soprador de ar + Painel de comando).
Número de contribuintes x vazão “per capta”:
3

 800 funcionários x 70 Litros de contribuição/funcionário/dia = 56,0m /dia;
3

 800 refeições/dia x 25 Litros de contribuição/refeição/dia = 20,0m /dia;
3

 Vazão Total de Esgoto Sanitário: 76,0m /dia

3. Escopo de fornecimento

O sistema de apresentado é composto por reservatórios em fibra de vidro, fabricados com
resinas quimicamente apropriadas ao contato com o meio agressivo, cuja capacidade de tratamento é
3

de 100,0m de esgoto/dia. Os reatores são divididos em reator anaeróbio de manta de lodo, do tipo
UASB, reator aeróbio do tipo Filtro Aeróbio Submerso e Decantador Secundário (Vide Anexo 1).
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Abaixo segue um fluxograma simplificado do tratamento:
Pré-tratamento

Sistema biológico de
tratamento

Caixa de gordura
Gradeamento
Estação elevatória

Pós-tratamento
Desinfecção

Reator tipo UASB
Filtro aeróbio submerso
Decantador secundário

O sistema é composto por:


Reator Anaeróbio de Manta de Lodo (UASB);



Reator Aeróbio do tipo Filtro Aeróbio Submerso;



Meio suporte do tipo Anel Pall;



Difusores de bolha fina tipo prato de membrana de bolha fina com sistema triplo anti entupimento
(back flow);



Decantador Secundário (concêntrico ao Reator Aeróbio);



Soprador de ar do tipo roots (deslocamento positivo);



Painel de comando elétrico;



Tubos e conexões em PVC;



Bocal de inspeção no costado em fibra de vidro com sistema volante de abertura;



Tampas dos bocais de inspeção em fibra de vidro com sistema de fechamento rápido.

Os itens principais fornecidos nesta proposta são:
 Gradeamento e Caixa de Areia;
 Estação Elevatória de Esgoto - Entrada - (Par de Bombas / Painel de comando);
 Sistema de Tratamento de Esgoto (Reatores anaeróbios tipo UASB + Filtro aeróbio submerso +
Decantador secundário + Soprador de ar + Painel de comando);
 Soprador reserva;
 Sistema de desinfecção / Kit Tanque de contato;
 Projeto de implantação;
 Instalação do Sistema;
 Acompanhamento técnico preventivo;
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3.1. Considerações gerais:

O sistema deve ser instalado sobre a superfície ou abaixo do nível do solo contido em uma
cisterna construída em alvenaria. Nos dois casos se faz necessária a execução de uma laje em
concreto cujo dimensionamento e especificações são fornecidas pela CONTRATADA.
Os reatores são dimensionados para que a remoção do lodo seja feita a cada 06 (seis)
meses.
Para um melhor desempenho do sistema de tratamento em questão, utilizaremos um sistema
de gradeamento composto por grades grosseiras e grades finas com espaçamentos entre as barras
respectivamente de 20,0mm e 5,0mm.
Os reatores são fabricados em fibra de vidro, através do processo de Filament Winding, o
qual confere excelentes propriedades mecânicas aos mesmos. Construídos com resina isoftálica para
garantir elevada resistência à corrosão, esses depósitos têm 3,2m de diâmetro. As tampas dos bocais
de inspeção são fabricadas em fibra de vidro com sistema de fechamento rápido em aço inox.

3.2. Instalação:
A área necessária para a implantação do sistema incluindo a casa de máquinas (Vide Anexos
2

2 e 3) é de 95,0m .
A passagem do efluente de um compartimento ao outro durante as etapas do tratamento
contínuo se dá por ação da gravidade e os desníveis necessários para o funcionamento correto do
sistema são previstos em projeto e considerados no interior dos reservatórios.
A instalação de uma estação elevatória de esgotos se faz necessária quando não houver cota
suficiente para que a entrada do esgoto se dê por ação da gravidade.

3.3. Dimensionamento
Para o correto dimensionamento e projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico
são feitas as seguintes considerações:
 Tipo de Esgoto:

Doméstico

 Vazão diária média de esgoto:

100,0m /dia

 Quantidade de módulos (UASB+FAe/Dec. Sec.):

01

 Período de contribuição:

24 horas/dia

 Regime de geração de esgoto:

Contínuo

 Coeficiente de máx. vazão horária:

1,5
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 Coeficiente de máx. vazão diária:

1,2

 Concentração (DBO) média do esgoto:

400,0mg/L

 Eficiência na remoção de DBO, SNF:

90%

 Sistema de Aeração:

Ar difuso

 Operação:

Automatizada

3.3.1 - Dimensionamento do Reator Anaeróbio de Manta de Lodo - UASB:
 Quantidade de reatores:

01

 Sistema de divisão de fluxo:

não há

 TDH (vazão diária média):

8,0 horas

 TDH (vazões de pico):

6,0 horas

 Tubos de distribuição de esgoto:

4 distribuidores

 Área de influência de cada distribuidor:

2,0m² / distribuidor

 Velocidade ascensional do fluxo:

entre 0,5m/h e 0,6m/h

 TAH no decantador do UASB (vazão diária média):

0,9m³/m². h

 TDH do decantador do UASB (vazão diária média):

1,5 horas

 Velocidade do fluxo na abertura do decantador do UASB:

< 2,0m/h

 Freqüência de remoção do lodo:

a cada 06 meses

Obs.: Os pontos de amostragem de lodo, comuns em reatores do tipo UASB, podem ser
inclusos no projeto caso haja demanda.

3.3.2 - Dimensionamento do Reator Aeróbio do tipo Filtro Aeróbio Submerso:
 Quantidade de reatores:

01

 TDH (vazão diária média):

6,0 horas (ABNT NBR 13969/97)

 Volume de meio suporte:

0,3 m³ meio suporte/m³ reator

 Quantidade de difusores:

21 pratos

 Taxa de ar aplicada:

80,0m³ ar/kg DBO aplicada

 Sistema de equalização de fluxo (ar):

Registros de esfera em PVC

 Área superficial específica do meio suporte:

aprox. 100,0m²/m³

 Índice de vazio do meio suporte:

aprox. 95%
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3.3.3 - Dimensionamento do Decantador Secundário:
 Quantidade de decantadores secundários:

01

 TDH (vazão diária média):

3,5 horas

 TAH (vazão diária média):

1,49m³/m².h

 TAS (vazão diária média):

5,85kg SS/m².h

 Conc. de SSTA que atingem o decantador secundário:

aprox. 3500mg/L

 Sedimentabilidade:

média – ruim

3.4 - Funcionamento:
O Sistema de Tratamento de Efluente apresentado envolve, por princípio, um mínimo de
operação e são dotados de dispositivos de alerta que informam quando da ocorrência de eventuais
falhas decorrentes do sistema elétrico, como sobrecargas, curto circuitos e falta de fase.

O processo de tratamento empregado exige o funcionamento ininterrupto do soprador (sendo
recomendada, portanto, a instalação de um soprador reserva). O soprador propriamente dito não
requer acompanhamento com relação ao seu funcionamento, demandando apenas uma manutenção
preventiva (filtros, nível de óleo) para o seu bom desempenho e prolongamento de sua vida útil. A
comutação entre o soprador em operação e um soprador reserva é automática e prevista em todos os
painéis de comando, possibilitando a instalação do reserva em qualquer instante.

O esgoto doméstico proveniente do sistema de pré-tratamento é elevado à entrada do
Sistema por meio de uma estação elevatória de esgotos (EEE). Quando houver desnível suficiente
entre a rede de coleta de esgotos e a entrada do sistema propriamente dito é preferível que esta se
dê por ação da gravidade.

No primeiro reator, denominado Reator UASB, o esgoto é tratado anaerobicamente em
regime de fluxo ascendente, passando através de uma manta de lodo com alta concentração de
microorganismos. Esse processo anaeróbio de decomposição do esgoto gera gases que, nesse
sistema, são separados das porções líquidos e sólidos do despejo em um dispositivo denominado
Separador Trifásico. As partículas sólidas atingem, junto com a porção líquida, um segundo
dispositivo denominado Decantador e, por sedimentação, permanecem retidas nesse reator,
aumentando a concentração da manta de lodo acima mencionada e consequentemente a eficiência
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do processo de tratamento. A fase líquida, livre dos gases e de partículas sólidas, segue para uma
etapa posterior de tratamento que ocorrerá no Filtro Aeróbio Submerso.

O processo aeróbio de tratamento é realizado, como o próprio nome diz, por
microorganismos aeróbios, que sobrevivem e se desenvolvem no interior do reator em função do
suprimento de oxigênio garantido pelo soprador. A utilização de meio suporte no Filtro Aeróbio
Submerso possibilita que uma alta concentração de microorganismos aeróbios se prenda às suas
paredes e com isso o processo de tratamento torna-se muito mais eficiente. Além disso, o filtro
aeróbio submerso, ao reter essa massa de microorganismos ativos no seu interior, promove um
melhor desempenho do decantador secundário uma vez que impede que altas taxas de sólido
(colônias de microorganismos que se desprendem das paredes do recheio) sejam ali aplicadas.

Ao atingir o decantador secundário o efluente é direcionado para o fundo do mesmo para
que, ao percorrer toda a sua dimensão, com uma baixa velocidade ascensional, os sólidos que
inevitavelmente atingem essa etapa do tratamento, sejam segregados do efluente final. À medida que
essa concentração de sólidos no decantador secundário aumenta, um dispositivo de retorno de lodo
(air lift) é acionado automaticamente (painel de comando), fazendo a sua elevação e
encaminhamento para o reator UASB, onde será estabilizado juntamente com o lodo anaeróbio.

Por fim, o efluente tratado verte em uma calha vertedoura e segue para o processo de
desinfecção que é feito separadamente do sistema de tratamento propriamente dito. A desinfecção é
dada através do contato desse efluente com pastilhas de hipoclorito de cálcio. O tanque de contato é
dimensionado para que o efluente tratado permaneça ali um mínimo de 15 minutos para que o
processo de desinfecção seja efetivo.

Por se tratar de um sistema contínuo de tratamento, o escoamento do esgoto a ser tratado ao
longo do processo se dá por ação da gravidade e todos os desníveis necessários para o correto
funcionamento do sistema são previstos no projeto.

Todas essas informações constam do manual de manutenção e são também explanadas em
um breve treinamento dado pela nossa equipe de instalação.
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4. Especificações Técnicas
4.
DBO de entrada (mg/L)

< 400

DBO de saída (mg/L)

< 40

DQO entrada (mg/L)

< 800

DQO saída (mg/L)

< 80

Nitrogênio amoniacal de entrada (mg/L)

< 30

Nitrogênio amoniacal de saída (mg/L)

< 20

OD saída (mg/L)

2

Temperatura mínima operação (ºC) - média diária

15

Temperatura máxima operação (ºC) - média diária

35

Faixa de pH

5a9

Óleos e Graxas na entrada (mg/L)

50

Consumo de energia (W/m³ de esgoto)

30

Acúmulo anual de Lodo (L/usuário.ano)

30

Frequência de limpeza (meses)

6

Prazo de estabilização da estação (dias)

60

Painel elétrico de comando

Sim

Modularidade

Sim

Transportabilidade

Sim

Instalação sob o solo

Sim

Instalação sobre o solo

Sim

5. Exclusão de fornecimento
3.

 Energia elétrica;
 Transformadores de força e iluminação;
 Medições de solo e topografia;
 Adequação, operação e manutenção de todo e qualquer sistema ou equipamento excluso
dos limites do escopo do fornecimento ora definido;
 Iluminação local e de área;
 Sistema de proteção contra descargas elétricas;
 Abaixamento de tensão;
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6. Condições Comerciais
Contratada
Razão Social: ECOTEP TECNOLOGIA EM GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço: Av. Rio Branco 138 / 9º andar
Cidade: Rio de Janeiro

U.F: RJ

Telefone: (21) 3515 -1150

Bairro: Centro

CEP: 20040-002

Fax: (21) 3515 -1151

Contratante
Razão Social: JURONG DO BRASIL
Endereço: Av. Rio Branco, 108 - 27º andar
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ
Telefone: (21) 2506-5400

Fax: (21) 2506 -5428

Preço
DESCRIÇÃO

VALOR

Fornecimento de Estação de Tratamento

R$ 695.747,00

de esgoto sanitário para um canteiro de

(seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e

obras (800 pessoas/dia)

quarenta e sete reais)

IMPOSTOS INCLUSOS NO PREÇO ACIMA:
ISS: 5%
PIS/COFINS: 9,25 %
ICMS: 12%

Condição de Pagamento
30% sinal contra assinatura do contrato;
30% contra aviso de embarque dos equipamentos;
10% contra início dos serviços de montagem;
20% contra entrega da unidade montada e start up;
10% contra aceitação da unidade e comprovação do desempenho.

Validade da Proposta
30 dias.
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Prazos
Fornecimento e Instalação dos equipamentos citados no item 3 desta proposta: 90 dias a partir da
assinatura do contrato, desde que não existam pendências de ordem técnica e pagamento do sinal e
demais parcelas.

7. Obrigações

Da CONTRATADA
 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de disciplina, de segurança
e de meio ambiente em vigor na CONTRATANTE, conforme seu Código de Conduta;
 Responsabilizar-se tecnicamente pela execução dos serviços de acordo com as Diretrizes,
Normas, Decretos e Leis pertinentes;
 Entrega do equipamento em perfeitas condições no local da obra;
 Montagem e interligações dos equipamentos dentro do limite de bateria, conforme fluxograma
de processo disponibilizado pela CONTRATANTE;
 Startup do sistema e treinamento operacional local.

Da CONTRATANTE
 Permitir o livre acesso às suas instalações da equipe da CONTRATADA;
 Realização das obras civis;
 Todas as instalações fora do limite da estação de tratamento;
 Realizar os trabalhos de supervisão de segurança e meio ambiente;
 Todo e qualquer material e/ou serviço não claramente especificado nesta proposta.

Cordialmente,

__________________________________________________________
Luciana Barreiros de Lima
ECOTEP GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA
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Anexo 1 : Lay out da ETE

Av. Rio Branco, 138 9º andar

20040-002

Centro Rio de Janeiro Tel.: 55 21 3515-1150
www.grupoecotherm.com.br

Fax: 55 21 3515-1151

Anexo 2 : Casa de máquina
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Anexo 3 : Laje
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ANEXO XXII: Planta geral das emissões de luminosidade artificial
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ANEXO XXIII: Planta de iluminação, folha 1 (área de armazenamento à céu
aberto).
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ANEXO XXIV: Planta de iluminação, folha 2 (área de galpões)
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ANEXO XXV: Planta de iluminação, folha 3 (área administrativa)
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ANEXO XXVI: Planta de iluminação, folha 4 (área de montagem a céu aberto)
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ANEXO XXVII: Planta de iluminação, folha 5 (área do Dique Seco).
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ANEXO XXVIII: Planta de iluminação, folha 6 (área do Cais de Atração).
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ANEXO XXIX: Características principais da iluminação das áreas.
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ANEXO XXX: Detalhes das luminárias e refletores.
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ANEXO XXXI: Matriz de Análise Preliminar de perigos da fase de operação.
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INTRODUÇÃO
O presente documento tem por objetivo a identificação perigos e avaliação de riscos relacionados com a
Fase de operação do Estaleiro da Jurong Aracruz.
Ressalta-se que a presente é uma análise inicial, com informações decorrentes de plantas em fase
de pré-projeto, não tendo como propósito fim ser completa em suas recomendações, visto que avalia uma
condição futura, que deve ser reavaliada oportunamente.
REFERÊNCIAS
Utilizou-se como premissas para o presente os seguintes documentos:
1158/00-2A-DE-0018 REVISÃO:0 "ARRANJO GERAL"
M0-PP-0091-D "Procedimento de Produção Geral de Levantamento de Perigos e Determinação de Riscos"
(Procedimento ENGEVIX)
DESCRIÇÃO
Observou-se no "Fluxograma para Identificação de Perigos" as principais atividades que deverão ser
desempenhadas durante a fase de implantação do Estaleiro.
Identificou-se as Fontes de Danos possíveis para as atividades que serão desempenhadas e, de acordo
com cada Fonte de Dano e atividade, identificou-se os riscos.
A partir das informações do Fluxograma montou-se a Planilha de Perigos e Riscos, procurando
relacionar as fontes de danos(perigos) e os riscos relacionados para cada atividade.
Classificou-se, dentro de uma escala de intensidade (1 até 3) cada item para avaliação da Significância do
Risco (I) que é o produto das três avaliações GravidadexProbabilidadexAbrangência.
Critérios de Avaliação:
NÍVEL DO RISCO
I=1-è TRIVIAL

AÇÃO
Não é requerida nenhuma ação, e não é necessário conservar registros documentados.

Não são requeridos controles adicionais. Devem ser feitas considerações sobre uma solução de
custo mais eficaz ou melhorias que não imponham uma carga de custos adicionais.É requerido
1<I=4 -è TOLERÁVEL
monitoramento
ç ppara assegurar que
, os controles são mantidos.
p
ç
4<I<12 -è MODERADO

cuidadosamente medidos e limitados
As medidas para redução do risco devem ser
q

12=<I=<18-è SUBSTANCIALpodem ter que ser alocados para reduzir o risco. Se o qrisco envolve trabalho em desenvolvimento,
I>18 -è INTOLERÁVEL possível reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, o trabalho tem que permanecer proibido.

FLUXOGRAMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
1158/00-11-RL-0002
ENTRADAS:
PERIGOS

ATIVIDADE:
TAREFAS

SAÍDAS:
RISCO

FÍSICOS

FONTES DE DANO:
Visitas em campo (Detalhe:
Buracos, Animais peçonhentos,
Intempéries) Serviço de armadura e
montagem Serviço de soldagem,
Fumos metálicos, Inalação de tintas
e solventes, Movimentação de
pessoas, Movimentação de materiais
e cargas, Instalações elétricas
(choques elétricos) Descargas
atmosféricas, Trabalho em altura
Serviço de oficina (Detalhe:
Marcenaria, Caldeiraria, Usinagem,
Pipeshop) Serviço de escritório
Operação de máquinas e
equipamentos Ambulatório
Incêndio, Armazenamento de
líquidos inflamáveis,
Armazenamento de Óleo e Graxas
Graxas,

ATIVIDADE:
Operação do Estaleiro Jurong
Aracruz

Ruído (Maquinas, Equipamentos, Compressor,
Motores, Veiculos)
Radiação Não Ionizante (Serviços de Oxi-corte,
Soldagem Calor (Máquinas, Ambiente Externo)

QUÍMICOS

TAREFAS:

Produtos Químicos (Líquidos de testes, Tintas,
Vernises Hidrocarbonetos (Óleo , Graxas, Solventes)
- Outros Cartuchos de impressora , poeira não
fibrogênicas, Fumos Metálicos,

Atividades de operação do estaleiro
Jurong Aracruz

BIOLÓGICOS

Contaminação por Resíduos ambulatoriais, seringas
contaminadas Bactérias , Virus, Fungos,.

ERGONÔMICOS
Lesão por postura inadequada ou estática ou
repetitiva , Levantamento de Peso, ´Nivel baixo de
Iluminamento

ACIDENTE
Lesão por torção e impacto
Lesão por descarga atmosférica, transporte de
cargas em altura Atropelamento Esmagamento de
órgão Cortes Choque elétrico, afogamento. Lesão
por queda (de mesmo/diferente) nível

CARACTERIZAÇÃO PERIGO E AVALIAÇÃO DO RISCO

Nº DO DOCUMENTO:

ATIVIDADE: Operação do estaleiro Jurong Aracruz
PERIGO

ORIGEM

RISCO

Potencial

CARACTERIZAÇÃO

IT

1

Tarefas

Tipo

Fontes de Danos
CA

TE

Acúmulo de papel ou
similar, energia
elétrica-curto circuito.

E

D

A

Ler, escrever e
utilização de
computador Acuidade visual

Baixo nível de
iluminação

N

D

A

Utilização de
computador
Postura
inadequada

Altura monitor,
posição dos braços,
mãos, coluna, altura
dos pés , postura
inadequada

Uso de
computadores
e equipamentos
energizados

Ligação imprópria
tomadas e cabos

Umidade

Serviços com contato
em água e outros
líquidos

Vibração

Calor

Poeiras e
Fumos
Metálicos

Máquinas de
Torquear

Serviços externos e
Maquinas que
produzem calor

Trabalhos sobre
mantas, Oxi-corte e
soldagem

Atual

Dano
SO

Perigo de
Incêndio

Escritório

FOLHA: 2/2
CRITÉRIOS

AVALIAÇÃO

N

N

N

N

N

N

D

D

D

D

D

D

A

Lesões
diversas,
queimaduras e
intoxicação.

DORT,
deficiência
visual, fadiga,
dores de
cabeça, e no
corpo.

G

P

A

I

G

P

A

I

Normas
Técnicas

Parte Interes..

Legislação
Requisitos

Ger. Proposto
Plano de Melhoria

3

1

3

9

2

1

2

4

NBR 9441,
1314 e
12693

M0-PP-0093 e
Anexo II
contratual

NR-23

Treinamento de combate
a incêndio.

2

2

2

8

2

1

1

2

NBR 5413

NR-17, NR9 e NR-7

Medição - Avaliação
Quantitativa anual no
PPRA - util. Luxímetro,
Estudo Iluminação conf.
NBR,

2

2

3

12

1

2

2

4

NBR 12743
e 13962

Utilização de EPIs Inst. Norm. IN suportes para punho, pés
e monitor .

A

Choque
elétrico

2

3

2

12

2

2

1

4

NBR 5410,
5354, 7864

NR-10

Laudo de aterramento
instalações eléricas e
manutenção, cumprir os
itens de segurança
previstos na NR-10 e
emitir o PT
d t
t d

A

Doenças do
aprelho
respiratório,
doenças de
pele, doenças
circulatórias,
acidentes, etc.

2

3

2

12

2

2

2

8

_____

NR-15 NR09-NR-7

Utilização de roupas,
botas e luvas
impermeaveis

A

cansaço,
irritação, dores
nos membros
e coluna,
doenças de
movimento,
artrite, etc.

2

3

2

12

2

2

2

8

NR-15 NR09-NR-7

Pausas para descanso
e/ou revezamento de
profissionais

A

Fadiga
Fadiga,
Irritação,
Alteração de
pressão
arterial,
varizes,
hemorroidas,
etc.

8

_____

Alternância de trabalho
e/ou pausa para
NR-15 NR- descanso em ambiente
09-NR-7 ameno, reposição de sais
minerais, ventilação
forçada

A

Alergia
respiratória,
dermatites,
infecção
respitatória,
febre,
intoxicação,
etc

2

3

2

12

2

2

2

8

NBR 10152

durante o trabalho a
manta deve estar úmida,
caso esteja seca utilizar
NR-15 NRproteção respiratória.
09-NR-7
Macacão fechado c/
mangas compridas, uso
de proteção respiratória
adequada.

2

2

2

8

2

2

1

4

_____

Abertura das janelas
periodicamente e limpeza
NR-15 NRdos filtros e manutenção
09-NR-7
dos sistemas de
refrigeração.

2

3

2

12

2

2

2

Bactérias e
Fungos

Ar Climatizado

A

D

A

Alergia,
Sinusite,
asma,
doenças
respiratória em
geral.

Virus

Contato pessoal com
pacientes infectotransmissíveis

N

D

A

Aquisição de
doenças
infectotransmissíveis

2

2

2

8

2

2

1

4

_____

NR-15 NR09-NR-7

Uso de máscara facial
descartável e luvas
cirurgicas.

Comportament
o/Condições
Ocupacionais
Incorretas

Postura incorreta,
execesso de peso,
baixo iluminamento

N

D

A

DORT, LER,
Inframações
coluna,
membras,
acuidade
visual, etc.

2

2

2

8

2

2

1

4

_____

NR 17

Emissão do lauto
ergonomico, treinamento
periódico .

Descargas
Elétricas
Atmosféricas

Choque Elétrico

A

I

A

Lesões e até
morte

3

2

2

12

2

2

2

8

______

Dispensar as atividades
de Trabalho em campo
em dias com
tempestades.

Acidentes com
animais
peçonentos

Cobras, aranhas e
outros

N

D

A

Picada,
queimaduras

3

2

2

12

2

2

1

4

NR 01

Instruir colaboradores e
uso de perneira de
proteção.

A

Prensamento,
fraturas e
lesões que
podem
ocaionar a
morte.

Queda de
material

Grua, equipamentos
de guindar e outros

N

D

3

2

2

12

2

2

2

8

Manter-se afastado da
área de giro de
NR 11, NR
equipamentos de guindar
18
e outros, quando em
operação.
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Nº DO DOCUMENTO:

ATIVIDADE: Operação do estaleiro Jurong Aracruz
PERIGO

ORIGEM

RISCO

Potencial

CARACTERIZAÇÃO

IT

Tarefas

Tipo

Fontes de Danos

FOLHA: 2/2
CRITÉRIOS

AVALIAÇÃO

Atual

Dano
SO

CA

TE

Lesões
diversas,
queimaduras e
intoxicação.

G

P

A

I

G

P

A

I

Normas
Técnicas

Parte Interes..

Legislação
Requisitos

Ger. Proposto
Plano de Melhoria

3

1

3

9

2

1

2

4

NBR 9441,
1314 e
12693

M0-PP-0093 e
Anexo II
contratual

NR-23

Treinamento de combate
a incêndio.

2

2

2

8

2

1

1

2

NBR 5413

NR-17, NR9 e NR-7

Medição - Avaliação
Quantitativa anual no
PPRA - util. Luxímetro,
Estudo Iluminação conf.
NBR,

3

2

2

12

2

2

2

8

NR 18

Uso de cinto de
segurança tipo
paraquedista, atividades
superirores a 2 m de
altura.

Perigo de
Incêndio

Acúmulo de papel ou
similar, energia
elétrica-curto circuito.

E

D

A

Ler, escrever e
utilização de
computador Acuidade visual

Baixo nível de
iluminação

N

D

A

Quedas de
diferença de
nível

Escorregão, tropeção,
altura superior a 2 m,

N

D

A

Ruído

Exposição ruído
proveniente de
máquinas, veiculos
equipamentos

N

D

A

Desconforto e
problemas
auditivos

2

3

2

12

2

2

2

8

NR-15 NRUso de Protetor Auricular
09-NR-7

2

2

2

8

2

2

1

4

NR-15 NR09-NR-7

Uso de proteção
respiratória, toca ninja,
uniforme, botinas, luvas,
óculos de segurança.

2

2

2

8

2

2

1

4

NR-15 NR09-NR-7

Proteção de pele com
roupas adequadas e
luvas que impeçam o
contato com óleos e
graxas.

durante o trabalho a
manta deve estar úmida,
caso esteja seca utilizar
NR-15 NRproteção respiratória.
09-NR-7
Macacão fechado c/
mangas compridas, uso
de proteção respiratória
adequada.

DORT,
deficiência
i
l f di
Lesões
diversar
podendo
ocasionar
incapacidade

M0-NA-0023
MO-PP-0094
MO-PP-0019
e Anexo II
contratual

OPERAÇÃO

Produtos
Químicos

Produtos de teste,
Tintas, vernizes e
Solventes

N

D

A

Intoxicação,
ressecamento
e irritação da
epiderme,
ocular,
doenças
respiratórias,
vomitos,
nauseas, etc.

Hidrocarboneto
s

Óleos e Graxas e
seus resíduos

A

D

A

Dermatites,
intoxicação,
ulceras nas
vista, etc.

A

Alergia
respiratória,
dermatites,
infecção
respitatória,
febre,
intoxicação,
etc

2

3

2

12

2

2

2

8

2

2

2

8

2

2

1

4

ANVISA

Abertura das janelas
periodicamente e limpeza
NR-15 NRdos filtros e manutenção
09-NR-7
dos sistemas de
refrigeração.

2

Poeiras e
Fumos
Metálicos

Trabalhos sobre
mantas, Oxi-corte e
soldagem

N

D

Bactérias e
Fungos

Ar Climatizado

A

D

A

Alergia
Alergia,
Sinusite,
asma,
doenças
respiratória em
geral.

Virus

Contato pessoal com
pacientes infectotransmissíveis

N

D

A

Aquisição de
doenças
infectotransmissíveis

2

2

2

8

2

2

1

4

ANVISA

NR-15 NR09-NR-7

Uso de máscara facial
descartável e luvas
cirurgicas.

Comportament
o/Condições
Ocupacionais
Incorretas

Postura incorreta,
execesso de peso,
baixo iluminamento

N

D

A

DORT, LER,
Inframações
coluna,
membras,
acuidade
visual, etc.

2

2

2

8

2

2

1

4

_____

NR 17

Emissão do lauto
ergonomico, treinamento
periódico .

Descargas
Elétricas
Atmosféricas

Choque Elétrico

A

I

A

Lesões e até
morte

3

2

2

12

2

2

2

8

_____

______

Dispensar as atividades
de Trabalho em campo
em dias com
tempestades.

Acidentes com
animais
peçonentos

Cobras, aranhas e
outros

N

D

A

Picada,
queimaduras

3

2

2

12

2

2

1

4

____

NR 01

Instruir colaboradores e
uso de perneira de
proteção.

Queda de
material

Grua, equipamentos
de guindar e outros

N

D

A

Prensamento,
fraturas e
lesões que
podem
ocaionar a
morte.

3

2

2

12

2

2

2

8

____

Quedas de
diferença de
nível

Escorregão, tropeção,
altura superior a 2 m,

N

D

A

Lesões
diversar
podendo
ocasionar
incapacidade

3

2

2

12

2

2

2

8

____

A

Lesões por
escorregament
o, torções,
colisões,
queda, e
similares

2

2

2

8

2

1

1

2

A

Lesões
diversas,
incapacitantes
, danos
diversos,
acidentes
áereos

3

2

2

12

2

2

2

8

_____

Conscientização sobre o
ânsito Brasile risco e informativos sobre
direção defensiva

A

Atropelamento
, giro de
máquinas ou
manobras de
marcha ré.

2

3

2

12

2

2

2

8

_____

ânsito Brasile

Banheiros

Transporte (Percurso)

N

N

D

I

Movimentação

Máquinas, Veiculos e
Equipamentos

N

D

Manter-se afastado da
área de giro de
NR 11, NR
equipamentos de guindar
18
e outros, quando em
operação.

NR 18

Uso de cinto de
segurança tipo
paraquedista, atividades
superirores a 2 m de
altura.

Port.3.214/7
8do MTE - conscientização sobre o
NRs
risco.
cabíveis

uso de buzinha de ré nas
máquinas e caminhões.

CARACTERIZAÇÃO PERIGO E AVALIAÇÃO DO RISCO

Nº DO DOCUMENTO:

ATIVIDADE: Operação do estaleiro Jurong Aracruz
PERIGO

ORIGEM

RISCO

Potencial

CARACTERIZAÇÃO

IT

Tarefas

Ambulatorio

Tipo

Fontes de Danos
CA

TE

Acúmulo de papel ou
similar, energia
elétrica-curto circuito.

E

D

A

Ler, escrever e
utilização de
computador Acuidade visual

Baixo nível de
iluminação

N

D

A

Piso Irregular
e
Trabalho em
ambientes úmidos

N

D

A

Contato com sangue,
mucosas, virus

N

d

A

(SO) Situação Operacional: Normal (N) - Anormal (A)-Emergência (E)
(CA) Controle Atividade: Direto (D) - Indireto (I)

Atual

Dano
SO

Perigo de
Incêndio

Atendimento
pre hospitalar

FOLHA: 2/2
CRITÉRIOS

AVALIAÇÃO

Lesões
diversas,
queimaduras e
intoxicação.

DORT,
deficiência
i
l f di
Lesões por
escorregamea
nto e queda.

Doenças
contagiosas

G

P

A

I

G

P

A

I

Normas
Técnicas

Parte Interes..

Legislação
Requisitos

Ger. Proposto
Plano de Melhoria

3

1

3

9

2

1

2

4

NBR 9441,
1314 e
12693

M0-PP-0093 e
Anexo II
contratual

NR-23

Treinamento de combate
a incêndio.

2

2

2

8

2

1

1

2

NBR 5413

NR-17, NR9 e NR-7

Medição - Avaliação
Quantitativa anual no
PPRA - util. Luxímetro,
Estudo Iluminação conf.
NBR,

2

2

2

8

2

2

1

4

____

Uso de calçado de
segurança com solado
anti-derrapante.

3

1

2

6

2

1

1

2

NR 01 NR
06 NR 32
NR 15

Utilização de luvas
cirurgicas e masacara
descartavel, oculos de
segurança

(TE) Temporalidade: Atual (A) Futura (F) Passada (P)

(G) Gravidade

(A) Abrangência

(P) Probabilidade

(I) Significância

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XXXII: Diagrama unifilar geral simplificado no sistema elétrico.
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ANEXO XXXIII: Ficha de informação sobre produtos químicos - FISQ.
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Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Acetileno
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: Acetileno
Registrante: AGA S/A
Alameda Mamoré, 989 - 12o andar - Alphaville
06454-040 – Barueri - SP
Tel: 11- 4197-3456
Telefone de emergência: 0800 780242

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Natureza Química: “Este produto químico é uma substância pura”.
Ingredientes ativos
Acetileno

No CAS

Fórmula Molecular

74-86-2

C2H2

Classificação
Toxicológica
Asfixiante Simples

Sinônimos: Acetileno; Etino
Classificação e rotulagem de perigo:
Risco

Saúde
Inflamabilidade
Reatividade

OXY
ACID
ALK
COR
W

Grau
4
3
2
1
0

Extremo
Grave
Moderado
Leve
Mínimo

Perigo Especial
Agente Oxidante
Ácido
Álcalis
Corrosivo
Reação com água
Radioativo
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Acetileno
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigos mais importantes: O produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não
utilizado conforme as recomendações.
Efeitos do Produto:
Efeitos adversos à saúde humana: Exposições rotineiras a níveis toleráveis não
apresentam efeito nocivo. O principal risco é a capacidade de deslocar o oxigênio do ar,
principalmente em locais confinados.
Efeitos Ambientais: Por tratar-se de um produto sob a forma gás, o produto não oferece
riscos a seres vivos tanto aquáticos, quanto terrestres.
Perigos específicos: O produto é inflamável.
Principais Sintomas: O oxigênio é um gás naturalmente presente no ar atmosférico na
concentração de 20,95%. Quando sua concentração cai abaixo de 16%, começam a aparecer
sintomas de anóxia conforme descritos a seguir. À concentração de 16%, a freqüência respiratória
e o pulso aceleram e há distúrbio da coordenação muscular direta. A 14% de oxigênio, o indivíduo
ainda está consciente, porém apresenta distúrbio da respiração, fadiga normal e tontura. Em uma
concentração de 10%, há o aparecimento de náuseas, perda de consciência, incapacidade de gritar
ou movimentar-se. Já numa concentração de 6% há convulsão, parada respiratória e, minutos
depois, parada cardíaca e morte.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Medidas de Primeiros Socorros: Levar o acidentado para um local arejado. Interromper
imediatamente a fonte de emissão do gás. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar
mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo
levando esta ficha.
Inalação: Remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração
artificial, utilizando aparelho de reanimação manual (ambu), ou respiração boca a boca. Se respirar
com dificuldade, consultar um médico imediatamente.
Contato com os olhos: Lavá-los imediatamente com água em abundância, remover as lentes de
contato, quando for o caso, e consultar um médico.
Ingestão: Não aplicável por tratar-se de um gás.
Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Assistência médica imediata é fundamental
em todos os casos de grave exposição. a equipe de socorro para resgate em ambientes confinados
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Acetileno
deve estar equipada com equipamentos de respiração autônoma e consciente dos riscos de fogo e
explosão.
Notas para o médico: Não há antídoto específico. Pessoas ainda conscientes devem ser
removidas rapidamente para uma área livre e submetidas à ventilação natural. Pessoas desmaiadas
devem ser submetidas a aplicações de oxigênio, respiração artificial, utilizando aparelho de
reanimação manual (ambu), e em último caso respiração boca a boca. Tratamentos posteriores
devem ser aplicados de acordo com a gravidade e os sintomas apresentados. Em caso de contato
ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico seguida de oclusão e encaminhamento para
avaliação oftalmológica.

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados: CO2, pó químico e água.
Procedimentos Especiais: Máscara autônoma deve ser utilizada para evitar a exposição a gases
e fumos provenientes da combustão do produto. Se possível, fechar o fornecimento do gás. Retirar
todo o pessoal da área. Não se aproximar, uma vez que cilindros aquecidos podem romper
violentamente. Chamar os bombeiros. Mantendo-se à distância e bem protegido, resfriar por 24
horas.
Perigos específicos: O Acetileno decompõe-se explosivamente quando submetido a pressões
acima de 107 kPa (1,09 kgf/cm2). Requer uma energia de ignição muito baixa, de modo que
incêndios que tenham sido extintos sem o fechamento do fluxo podem facilmente reiniciar com
possibilidade de explosão.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções pessoais: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Linha de ar comprimido
respirável isenta de óleo ou aparelho de respiração autônomo deve estar disponível para
situações de emergência em locais confinados.
Remoção de fontes de ignição: Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras
de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.:
óleo diesel).
Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um gás.
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas e
acessórios conforme descrito acima, no Item Precauções Pessoais.
Precauções para o meio ambiente: Não aplicável por tratar-se de um gás.
Métodos para limpeza: Não cortar ou sucatar o cilindro sem autorização do fabricante do gás,
pois a massa de alguns tipos de cilindro contém fibras de amianto que são prejudiciais ao ser
humano. O descarte de cilindros de Acetileno segue procedimentos especiais.
Elaboração: 28 / 01 / 2002
Revisão (01): 25 / 01 / 2004
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio:
Medidas técnicas: Utilizar o produto somente em áreas bem ventiladas. Quando o
capacete de proteção da válvula for fixo, não tentar retirá-lo ao conectar o cilindro ao
equipamento de operação. Não arrastar ou rolar os cilindros pelo chão, utilizar sempre um
carrinho apropriado. Não submeter os cilindros a pancadas mecânicas ou equipamentos
energizados.
Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8.
Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não utilizar
equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados ou defeituosos.
Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular
e/ou carregar cilindros danificados.
Precauções para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8.
Devido ao risco de decomposição explosiva, se submetido a pressão de trabalho
acima de 107 kpa (1,09 kgf/cm2), o Acetileno é comprimido no interior de
cilindros dissolvido em acetona e embebido em uma massa porosa. Siga as
instruções para adequar a melhor taxa de vazão, de modo que o solvente não
saia junto com o Acetileno.
Orientações para manuseio seguro: Não aquecer de maneira alguma o cilindro com o
objetivo de aumentar a vazão de saída do produto. Utilizar sempre o regulador de pressão
na utilização do gás. usar válvulas unidirecionais no maçarico de modo a evitar formação de
misturas explosivas nas mangueiras. Usar válvulas do tipo corta-chama de modo a evitar
que retrocessos de chama atinjam o cilindro.
Armazenamento
Medidas técnicas apropriadas: Proteger os cilindros contra danos físicos. Armazenar
em local seco e bem ventilado, em área de construção não combustível, distante de
locais de passagem. Todos os equipamentos associados ao Acetileno devem ser
aterrados e à prova de explosão. Cilindros de gás devem ser cheios somente por
empresas qualificadas. NUNCA os transporte na mala de veículos, caminhonetes
fechadas ou compartimento de passageiros. Transporte-os sempre fixos em veículos
abertos.
Condições de armazenamento
Adequadas: Não permitir que a temperatura ambiente ultrapasse 52ºC. Armazenar os
cilindros cheios separadamente dos vazios, afastados 6m dos outros gases. Evitar que
os cilindros fiquem armazenados por muito tempo sem utilização. Sinalizar as áreas de
armazenamento com placas do tipo "NÃO FUMAR OU ACENDER CHAMA".
Elaboração: 28 / 01 / 2002
Revisão (01): 25 / 01 / 2004
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Acetileno
A evitar: Fontes de calor.
Produtos e materiais incompatíveis: Oxigênio e outros oxidantes, incluindo todos
os halogênios e seus compostos. Forma compostos explosivos com cobre,
mercúrio, prata, latão com mais de 66% de cobre.
Materiais seguros para embalagens
Recomendadas: Produto já embalado em embalagem apropriada.
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Medidas de controle de engenharia: Providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho.
Realizar as operações em áreas ventiladas. Sempre evitar o acúmulo de gás acima do limite
inferior de flamabilidade.
Parâmetros de controle específicos:
Limites de exposição ocupacional:
Nome comum
Acetileno

Limite de Exp.
- (C)

Tipo
TLV-TWA

Efeito
Asfixia

Referências
ACGIH, 1998

A Notação - (C) indica que a substância química é um asfixiante simples.
Indicadores biológicos:
Nome comum
Acetileno

Limite Biológico
Não estabelecido

Tipo
BEI

Notas
---

Referências
ACGIH, 1998

Equipamentos de proteção individual:
Proteção respiratória: Linha de ar comprimido respirável isenta de óleo ou aparelho de
respiração autônomo deve estar disponível para situações de emergência em locais
confinados.
Proteção para as mãos: Utilizar luvas de raspa de couro para o manuseio de cilindros.
Proteção para os olhos: Utilizar Óculos de segurança com proteção lateral. Utilizar lentes
específicas durante o trabalho de solda, corte e processos correlatos.
Proteção para a pele e corpo: Utilizar Sapatos de segurança com biqueira de aço para o
manuseio de cilindros.

Elaboração: 28 / 01 / 2002
Revisão (01): 25 / 01 / 2004
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Acetileno
Precauções especiais: Manter os EPI’s devidamente limpos e em condições adequadas de uso,
realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de
equipamentos danificados.
Medidas de higiene: Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Estado físico: Gasoso
Cor: Incolor
Odor: Odor característico de alho
pH: Não aplicável
Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado
físico:
Ponto de sublimação: -83ºC
Ponto de congelamento: -80,6ºC
Temperatura de auto-ignição: 305ºC
Ponto de fulgor: Não aplicável
Limite de explosividade inferior: LIE: 2,2% LSE: 80,0%
Densidade: 1,107 kg/m3 a 21oC e 1atm
Solubilidade: O acetileno é solúvel em água.
Pressão de vapor: 4.450 kPa (45,38 kgf/cm2) a 21oC e 1atm
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Instabilidade: O produto é instável quando submetido a pressões acima de 1,2 bar, choques,
centelhas ou aumento de temperatura.
Reações perigosas: Oxigênio e outros oxidantes, incluindo todos os halogênios e seus
compostos. Forma compostos explosivos com cobre, mercúrio, prata, latão com mais de 66% de
cobre.
.
Produtos perigosos de decomposição: A decomposição pode gerar compostos a base de
carbono e hidrogênio.
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade aguda:
A exposição aguda pode levar ao aparecimento dos sintomas descritos no Item 3
decorrentes da capacidade de deslocar o oxigênio.

Elaboração: 28 / 01 / 2002
Revisão (01): 25 / 01 / 2004
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Toxicidade crônica:
Exposições rotineiras a níveis toleráveis não apresentam efeito nocivo. O principal risco
é a capacidade de deslocar o oxigênio do ar, principalmente em locais confinados. Não é
cancerígeno.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:
Impacto Ambiental: Não são conhecidos efeitos ambientais do acetileno.
Ecotoxicidade: Não são disponíveis dados de toxicidade aos organismos aquáticos, ou
terrestres, em função de altas concentrações do acetileno, já que o mesmo sendo gás se
dispersa rapidamente no ambiente.
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Métodos de tratamento e disposição:
Produto: Não cortar ou sucatear o cilindro sem autorização do fabricante do gás, pois a
massa de alguns tipos de cilindro contém fibras de amianto que são prejudiciais ao ser
humano. O descarte de cilindros de Acetileno segue procedimentos especiais.
Restos de produtos: Manter os cilindros contendo o produto, porém com validade
expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
Embalagem usada: Devolver o cilindro devidamente sinalizado, com o rótulo de
identificação do produto e com o capacete de proteção da válvula.

Elaboração: 28 / 01 / 2002
Revisão (01): 25 / 01 / 2004
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14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais:
Terrestres: Número ONU: 1001 – Acetileno, Dissolvido
Marítimo: (IMDO) Classe de risco = 2.1 Gases Inflamáveis - Número ONU: 1001
Aéreo: (ICAO/IATA) Classe de risco = 2.1 Gases Inflamáveis - Número ONU: 1001
Para produto classificado como perigoso para o transporte:
Número ONU: 1001
Nome apropriado para embarque: Acetileno, Dissolvido
Classe de risco: 2.1
Número de risco: 23
15. REGULAMENTAÇÕES
Regulamentações:

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
A AGA recomenda que todas as pessoas que manipulam este produto leiam com atenção as
informações contidas nesta folha de dados, visando com isto esclarecer e deixá-las cientes
dos riscos relacionados ao produto e, desta forma, contribuir para minimizar (ou até evitar)
acidentes que venham a causar danos ao meio ambiente e/ou à saúde do próprio usuário ou
de terceiros.

“As informações contidas nesta folha de informações de segurança são fornecidas sem ônus para
nossos clientes. Todas as informações técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em
testes e dados provenientes de publicações técnicas especializadas. Uma vez que a AGA não tem
controle sobre o uso do produto aqui descrito, esta não assume nenhuma responsabilidade por perdas
ou danos causados pelo uso impróprio do mesmo".

Elaboração: 28 / 01 / 2002
Revisão (01): 25 / 01 / 2004
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto:

GLP

Empresa:

Braskem S/A

Endereço:

Rua GLP, 1561 – Pólo Petroquímico de
Camaçari. - Bahia – BA - Cep 42810-000

Telefone:

(0xx71) 632-5281

Telefone de emergência:

(0xx71) 632-1234 ou 0800-71-5454

Fax:

(0xx71) 632-5679

2 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Substância:

Substância

Nome químico ou genérico:

GLP (Gás liquefeito de petróleo)

Sinônimo:
Nº CAS:
Ingredientes que contribuem para o perigo:

68476-85-7
Propano
Butano

3 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigos mais importantes:

Propano e Butano isolados ou em mistura (GLP) são
gases altamente inflamáveis.

Efeitos do produto:
Efeitos adversos à saúde humana:

Produtos de decomposição são irritantes e tóxicos,
equivalente com monoxido de carbono

Efeitos ambientais:
Perigos físicos e químicos:

Incompatível com materiais oxidantes fortes e dióxido
de cloro

Perigos específicos:

A queima gera vapores anestésicos

Principais sintomas:

INALAÇÃO: Vapor irritante para o nariz e garganta;
causa vômitos, dor de cabeça, tontura, excesso de
salivação, perda da consciência. Altas concentrações,
asfixia por diminuição de oxigênio.
PELE: na fase líquida, queimadura por congelamento.
OLHOS:
na
fase
líquida,
queimadura
por
congelamento. Vapor irritante.
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No ONU: 1075
CLASSE RISCO: 2.1
No RISCO:
223 - gás inflamável
SUBPRODUTOS
DE
COMBUSTÃO:
anestésicos

valores

AGENTES EXTINTORES: CO2, pó químico seco,
vapor d'água para pequenos focos.
PROCEDIMENTOS NO COMBATE AO FOGO: parar o
vazamento, resfriar equipamentos com água, combater
à montante do foco de incêndio em relação à direção
do vento.
INCÊNDIO E EXPLOSÃO: recipientes podem explodir
devido ao calor do fogo. O retrocesso da chama pode
ocorrer durante o arraste de vapor. Risco de explosão
se a ignição for em área fechada. Espontaneamente
explosivo à luz do sol com cloro; forma mistura
explosiva com o ar e agentes oxidantes.

4

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros:
Ingestão:

não se aplica – gás

Inalação:

Remover a vítima para o ar fresco; se houver parada
respiratória, aplicar respiração artificial. Encaminhar a
vítima para o serviço médico.
Não apalpar e nem friccionar. Lavar abundantemente
com água corrente por 15 minutos, pelo menos.
Encaminhar a vítima para o serviço médico.

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Não friccionar. Lavar abundantemente com água
corrente pôr 15 minutos, pelo menos, mantendo as
pálpebras abertas. Encaminhar a vítima para o
serviço médico.

Quais ações devem ser evitadas:

Não friccionar e nem apalpar a pele e não friccionar
os olhos.

Proteção do prestador de socorro Depressor do sistema nervoso central, em altas
e/ou notas para médico:
concentrações.
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INALAÇÃO: Vapor irritante para o nariz e garganta;
causa vômitos, dor de cabeça, tontura, excesso de
salivação, perda da consciência. Altas concentrações,
asfixia por diminuição de oxigênio.
PELE: na fase líquida, queimadura por congelamento.
OLHOS: na fase líquida,
congelamento. Vapor irritante.

5

queimadura

por

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meio de extinção apropriados:

CO2, pó químico seco, vapor d´água para
pequenos focos.

Meios de extinção não apropriados:

Água utilizada isoladamente pode ser ineficiente.

Perigos específicos no combate:

Risco de explosão, se a ignição for em área
fechada. Espontaneamente explosivo à luz do
sol com cloro. Forma mistura explosiva com o ar
e agentes oxidantes.

Métodos especiais de combate:

Pare o vazamento, resfriar equipamentos com
água. Combater à montante do foco de incêndio
em relação à direção do vento.

Proteção de bombeiros / brigadistas:

Equipamentos de respiração
roupas de proteção completas.

6

autônomos

e

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:
Remoção de fonte de ignição:

Evacuar o pessoal da área de risco e eliminar
fontes de ignição.

Controle de poeira:

Não se aplica (produto gasoso)

Prevenção da inalação e contato com Utilizar as medidas de proteção conforme
pele, mucosas e olhos:
exposto na seção 8 - proteção individual deste
documento.
Precauções ambientais:
Sistemas de alarme:

Recomenda-se a instalação de sistema de
alarme de incêndio e detecção de vazamento,
nos locais de armazenamento e utilização do
produto.
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Método para limpeza:

Não se aplica (produto gasoso)

Disposição:

Incineração

Prevenção de perigos secundários:

Não disponível

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio:
Medidas técnicas de manuseio:

Evitar respirar os gases.
Manter os recipientes bem fechados e
adequadamente identificados.
Adotar bons procedimentos de limpeza e
arrumação.

Prevenção da exposição do trabalhador:

Utilizar as medidas de proteção conforme
exposto na seção 8 em Proteção Individual.

Prevenção de incêndio e explosão:

Risco de explosão, se a ignição for em área
fechada. Espontaneamente explosivo à luz
do sol com cloro. Forma mistura explosiva
com
o
ar
e
agentes
oxidantes.
Equipamentos contendo GLP também
podem romper, se expostos à chama
(NAERG, 1996).

Precauções para manuseio seguro:

Todas as esferas e cilindros devem estar
aterrados durante a transferência do
produto.

Orientações para manuseio seguro:

Não beber, comer ou fumar durante o
manuseio.

Armazenamento:
Medidas técnicas de armazenamento:

Manter longe do calor, de faíscas,
lâmpadas-pilotos, atividades de solda e
chama.
Manter o recipiente fechado, exceto quando
estiver transferindo o material.

Condições de armazenamento:
Adequadas:

Armazenar em locar seco, fresco e bem
ventilado, (em sistema fechado usar
ventilação artificial); a temperatura de
armazenamento é –103°C e a pressão de –
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0,018 a + 0,090 Kgf/cm². Área de
estocagem para gás inflamável, com
sistema de combate a incêndio e
resfriamento.
A evitar:

Fontes de ignição e calor direto.

Sinalização de risco:

No ONU:

1075

CLASSE RISCO:
No RISCO:
Produtos e materiais incompatíveis:

2.1

223 - gás inflamável

Agentes oxidantes, halogênios, ácidos,
cloreto de alumínio, hidrocarbonetos.

Materiais seguros para embalagens:
Recomendadas:

Cilindros de aço carbono ou aço inox.

Inadequadas:

Recipientes não apropriados para gases.

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Medidas de controle de engenharia:

Ventilação geral do ambiente e também
exaustores localizados nos pontos de
emissão para manter abaixo dos limites de
exposição os níveis de contaminantes
transportados pelo ar .

Parâmetros de controle específicos:

Indicadores biológicos:

Não disponível. Acompanhar teor de
oxigênio atmosférico e
nível de
explosividade.
Asfixiante simples (NR-15, 1978 e ACGIH,
2001)
Não disponível na literatura até o momento.

Outros limites e valores:

Não disponível na literatura até o momento.

Limite de exposição ocupacional:

Procedimentos
monitoramento:
Equipamento
apropriado:

recomendados
de

proteção

para Não disponível na literatura até o momento.
individual

Proteção respiratória:

Máscara semi-facial com filtro contra
vapores orgânicos e máscara autônoma de
ar em situações emergenciais.

Proteção das mãos:

Luvas de PVC
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8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Proteção ocular:
Óculos de ampla visão
Proteção da pele e corpo:
9

Botas e conjunto de PVC

PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico:

Gás

Cor:

Incolor

Odor:

Suave, adocicado

pH:

Não se aplica (não aquoso)

Temperaturas de mudança de estado
físico:
Ponto de ebulição:

-42.1 ° C

Ponto de fusão:

-169° C

Ponto de fulgor:

-136,1° C

Temperatura de auto-ignição:

490°C

Limites de explosividade:

Inferior: 2,7 % Superior: 36,0 %

Pressão de vapor:

(mmHg) 760 a –103,7°C

Densidade de vapor:

(Ar=1): 0,978

Densidade:

(H2O=1):
0,569 a –103,8°C
62.4 ppm a 25 oC

Solubilidade em água:
Solubilidade em outros solventes:
Coeficiente de partição octanol/água:

10

Levemente solúvel em acetono; >10% em
benzeno, etanol, etér e clorofórmio
log Koctnol/água= 2.36

ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade:

Estável

Reações perigosas:

Não ocorre polimerização perigosa

Condições de evitar:

Não disponível

Materiais e substâncias incompatíveis:

Agentes oxidantes, halogênios, ácidos,
cloreto de alumínio, hidrocarbonetos.
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Vapores anestésicos

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias
de exposição:
Toxidade aguda:

INALAÇÃO: Vapor irritante para o nariz e
garganta; causa vômitos, dor de cabeça,
tontura, excesso de salivação, perda da
consciência. Altas concentrações, asfixia
por diminuição de oxigênio.

Efeitos locais:

PELE: na fase líquida, queimadura por
congelamento.
OLHOS: na fase líquida, queimadura por
congelamento. Vapor irritante.

Toxidade crônica:

Nenhum efeito crônico conhecido até o
momento.

Efeitos toxicologicamente sinérgicos:

Não disponível

12

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e
impactos do produto:
Mobilidade:
Persistência e degradabilidade:

Moderada no solo
Não é esperado fotólise, hidrólise e bioconcentração
quando liberado no meio ambiente.
Degradação pode ocorrer no ar por reações
fotoquímica (meia vida 13 dias) produzido radicais
hidroxílicos. Durante a noite pode reagir com óxidos
de nitrogênio.
Pode ocorrer biodegradação no solo e água, no
entanto a vaporização é o processo degradação mais
provável para nestes meios. Em menor extensão,
adsorção pode ocorrer.
Na água pode distribuir-se na coluna d’agua e em
material orgânico contida em sólidos suspensos e
sedimentos.
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Bioacumulação:

Não é esperado
aquáticos

acumulação

em

Comportamento esperado:

Vaporização no solo e água e degradação na
atmosfera

Impacto ambiental:

Formação de "smog fotoquímico" que pode levar ao
agravamento dos problemas respiratórios como a
asma, com sintomas semelhantes ao enfisema e à
redução da capacidade pulmonar.

Ecotoxidade:

Lopomis Humilis: morte a 22mg/l (1h) – água
continental. Para 25 espécies de vegetais testados
nas concentrações de 0,001 a 40 ppm (1 – 720h),
observou-se redução e retardamento do crescimento
e queda das folhas e flores.
Taxa de toxidade aos organismo
TLM (96h) = 100. 1000 ppm

13

organismos

aquáticos:

CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos
produto:

de

tratamento

e

disposição

do Esferas de aço carbono, conforme Normas
ASME IX.
Este produto somente poderá ser
comercializado com empresa autorizadas.

Métodos de tratamento e disposição de restos Caso
não
seja
possível
do produto:
reaproveitamento, Queima controlada
Métodos de
embalagem:

14

tratamento

e

disposição

seu

da Não se aplica. O produto é fornecido
através de dutovia, diretamente para os
tanques de armazenamento de nossos
clientes.

INFORMAÇÕES SOBRE TRANPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:
Regulamentações terrestres:

Portaria Nº 204/1997 do Ministério dos
Transportes.
Resolução CEPRAM 1039/1994

Regulamentações marítimas:

Portaria DPC 09/200, NORMAM 01 alterada
por DPC 04, 32 e 33/2002.
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Portaria ANP 294/2001
Nº da ONU:

1075

Nome apropriado para embarque:

GLP, líquido refrigerado

CLASSE DE RISCO:

2.1

NÚMERO DE RISCO:

223

15

REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:

O transporte de produtos perigosos no
Brasil é regulamentado pelo Decreto Lei N.º
96.044 de 18/05/88 e pela Portaria N.º 204
de 20/05/97 do Ministério dos Transportes

Informações sobre riscos e segurança:

Portaria
3214/1978:
Normas
Regulamentadoras do MTE, NR-15.

16
OUTRAS INFORMAÇÕES
Informações complementares:
A BRASKEM adverte que o manuseio de qualquer substância química requer o
conhecimento dos riscos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o
treinamento de seus empregados e contratados quanto aos riscos envolvidos no manuseio
dessa substância.
Fonte de informações:
Handbook of Chemistry and Physics, 1987-1988
Limites de Exposição para substâncias químicas e Índices Biológicos de Exposição da
American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH, versão 2001.
Tomes System – Chemknowledge, Micromedex, Thomson, volume 55.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / EMPRESA
♣

Nome do produto: Óleo Diesel B

♣

Principais Usos : Combustível para veículos automotores

♣ Nome da empresa : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga.
♣ Endereço : Rua Francisco Eugênio , 329 – São Cristóvão
Rio de Janeiro – RJ – CEP : 20.948 - 900
♣ Telefone : Atendimento ao cliente - ( 0XX21) 3891 - 2525
Área técnica – ( 0XX21) 2574 – 5266 / ( 0XX21 ) 2574 – 5741
♣ Telefone de emergência: Pró-Química – ABIQUIM 0800-118270 ( 24 horas )
♣ Fax : (0XX21) 2574 - 6372
♣ E-mail : amaia@ipiranga.com.br
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
♣

♣

♣
♣

Preparado : Este produto ( CAS N.º 68334 – 30 – 5 ) é uma mistura de
hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos, naftênicos e aromáticos constituídos
principalmente de 12 a 25 átomos de carbono. Teor máximo de enxofre 0,35 %.
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo :


Nome químico ou nome genérico de cada ingrediente que contribua para o
perigo: Hidrocarbonetos Aromáticos



Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua
para o perigo : 10 – 40 % ( v / v )

Sinônimo: Óleo Diesel Comum , Óleo Diesel Automotivo Interior.
Classificação e Rotulagem de perigo : Produto inflamável.
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

♣

Principais perigos: Vapores inflamáveis podem ser liberados , quando do manuseio
do produto.

♣

Efeitos agudos :

Inalação: Quando inalados os vapores podem atuar
nervoso central , podendo causar irritação das vias
cabeça, tontura, vertigem, confusão, incoordenação,
morte em exposições severas.
Data de Elaboração : Janeiro / 01
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Ingestão: O principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar conseqüente
à aspiração para as vias respiratórias.



Pele: Pode provocar irritação da pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.



Olhos: O produto manuseado a temperaturas elevadas e em aplicações envolvendo o
produto na forma de spray poderá causar irritação aos olhos .

Efeitos Ambientais :


AR: Seus vapores são prejudiciais ao meio ambiente. A evaporação do produto torna
o ambiente explosivo.



Água: O produto é tóxico à vida aquática, principalmente pela presença de
aromáticos. O produto tende a formar películas superficiais sobre a água. Pode
transmitir qualidades indesejáveis à água, afetando o seu uso. O produto e a água
resultante do combate ao fogo e de diluição são prejudiciais à flora e à fauna.



Solo: O produto derramado sobre o solo, poderá em parte percolar e contaminar o
lençol freático.
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

♣

♣

Medidas de primeiros socorros :


Inalação: Remova a vítima da área contaminada, mantendo-a deitada, quieta e
aquecida. Manter as vias respiratórias livres, removendo dentes postiços (chapa), se
tiver. Ministrar respiração artificial, se necessário. Administrar oxigênio se a vítima
estiver respirando com dificuldade a uma vazão de 10 à 15 litros / minuto .
Chamar/encaminhar ao médico.



Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados . Não apalpar nem
friccionar as partes atingidas. Lavar com água corrente abundante por 20 minutos
(mínimo) Chamar/encaminhar ao médico se necessário.



Contato com os olhos: Não friccionar. Remova lentes de contato, se tiver. Lavar
com água corrente no mínimo por 20 minutos , mantendo as pálpebras separadas.
Encaminhar ao oftalmologista..



Ingestão: Não provocar o vômito. Se a vítima estiver consciente lavar a boca com
água limpa em abundância e fazê-la ingerir água em abundância.. Chamar /
encaminhar ao médico imediatamente.

Ações a serem evitadas : Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em
vítima inconsciente ou com convulsão. Em caso de contato com a pele / olhos não
friccionar as partes atingidas.

Data de Elaboração : Janeiro / 01
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Notas para o médico: Realizar lavagem gástrica de forma cautelosa. Fornecer óleo
mineral é contra indicado pois aumenta a absorção de hidrocarbonetos. Parafina líquida
mineral ou solução de carvão ativado podem ser administrados para reduzir a velocidade
de absorção pelo trato digestivo.
5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

♣

Meios de extinção apropriados: Água neblina , CO2 , Espuma p/ hidrocarbonetos, Pó
químico.

♣

Meios de extinção contra indicados: Água jato pleno , espuma para álcool..

♣

Métodos específicos: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize
diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento.
Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades
do fogo.

♣

Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo : Utilizar aparelhos de
proteção de respiração independente do ar ambiente e roupas de aproximação / proteção
a temperaturas elevadas.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

♣

Precauções pessoais : Vestir equipamento de proteção pessoal. Colocar as pessoas
em segurança. Evitar contato com os olhos e pele. Evitar a inalação de névoas /
vapores. Evite o contato direto com o líquido. Água em spray pode ser utilizada para
reduzir vapores.


Remoção de fontes de ignição : Eliminar fontes quentes e de ignição. Isolar o
vazamento de todas fontes de ignição. Não fumar na área de risco.



Controle de poeira : N.A. Produto líquido.



Prevenção de inalação e do contato com a pele , mucosas e olhos : Ver seção
8.

♣

Precauções Ambientais : Usar neblina de água para reduzir os vapores , porém essa
ação não evitará a ignição em locais fechados. Estancar o vazamento , caso seja
possível ser realizado sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer
sistema de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas
superficiais e mananciais.

♣

Métodos limpeza:

Recuperação : Sempre que possível recupere o produto com material não
inflamável ( serragem , palha ou outro material absorvente ) e remova o solo
contaminado colocando-os em tonéis ou container para seu reaproveitamento ou
tratamento. O produto que cair na água ficará na superfície , utilize barreiras de
contenção para evitar o seu espalhamento e recupere o produto.
Data de Elaboração : Janeiro / 01
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Neutralização : N.D.
Descarte : Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação
ambiental vigente. Não dispor em lixo comum. Não descartar em sistema de esgoto ou
em cursos de água.
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

♣

Manuseio :



os
Medidas Técnicas apropriadas : Providenciar ventilação exaustora onde
processos assim o exigirem. O produto deve ser manuseado obedecendo as normas e
procedimentos de higiene industrial e segurança do trabalho de acordo com a legislação
em vigor.

♣

¬

Prevenção da exposição do trabalhador: Ver seção 8.

¬

Prevenção de incêndio e explosão : Elimine fontes quentes e de ignição. Todos
os equipamentos elétricos usados devem ser blindados e a prova de explosão. As
instalações e equipamentos devem ser aterrados para evitar a eletricidade estática.
Não fumar.

¬

Precauções ( para manuseio seguro ) : Na operação de carga/descarga deve- se
evitar quedas das embalagens, descidas de rampas sem proteção, rolamento em
terreno acidentado para evitar furos, amassamentos ou desaparecimento
da
identificação do produto.



Orientações para manuseio seguro : Tambores contendo o produto deve ser
armazenado sobre estrados ou ripas de madeira, ao abrigo do sol e chuvas e longe
de chamas, fogo, faíscas e fontes de calor. O descarregamento das embalagens
mais pesadas deve ser feito por meio de empilhadeiras. As embalagens NUNCA
devem ser jogados sobre pneus.

Armazenamento :


Medidas Técnicas Adequadas : Em local ventilado e afastados de produtos
químicos incompatíveis. O local de armazenagem deve ter piso impermeável,
isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para retenção do
produto em caso de vazamentos.
Condições de armazenamento :


¬

Adequadas: Tanques de aço carbono. Os recipientes devem ser armazenados em
área identificadas e ventiladas. Estocar em local adequado com bacia de contenção
para reter o produto em caso de vazamento, com permeabilidade permitida pela
norma ABNT – NBR – 7505-1.

¬

A evitar: Exposição de tambores sob o sol , chuva, temperaturas elevadas.

Data de Elaboração : Janeiro / 01
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Produtos e materiais incompatíveis: Manter afastado de agentes oxidantes fortes
( cloratos , peróxidos , ácidos ).

¬

Materiais seguros para embalagens: Tambores e tanques de aço carbono.


¬

De sinalização de risco :

Classificação conforme Norma 704 do NFPA - National Fire Protection Agency
4 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Mínimo

Saúde
Inflamabilidade
Reatividade
Especial

1
2
0
-

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
♣

Medidas de controle de engenharia : Manter local de trabalho ventilado mantendo a
concentração abaixo dos L.T. ( Limites de Tolerância ) recomendados. Em ambientes
abertos e manobras posicionar-se a favor do vento.

♣

Parâmetros de controle específicos


Limites de exposição ocupacional :

BRASIL - LT / NR 15

Óleo Diesel

ppm
N.E.

ACGIH – 2003
Óleo Diesel

ppm
N.E.

LT - MP

TWA

mg/m3

ppm
N.E.

mg/m3
100 *

ppm

VM

STEL

mg/m3

mg/m3
N.E.

* Vapor e aerosol
♣

Equipamentos de proteção individual apropriado :


Proteção respiratória : Quando as concentrações dos vapores excederem o limite
de tolerância , utilizar máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos. Em
caso de exposição em ambiente confinado ou enclausurado , pode ser necessário o
uso de equipamentos de respiração autônoma ou conjunto de ar mandado.

Data de Elaboração : Janeiro / 01
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De acordo com a Instrução Normativa N.º 01 , de 11 / 04 / 94 da Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho deverá ser avaliado o Fator de Proteção . Fator de
proteção é o Quociente do valor da concentração do contaminante encontrado pelo
limite de Tolerância ou TLV.


Proteção das mãos : Luvas Impermeáveis de Borracha Nitrílica ou creme de
proteção adequado.



Proteção dos olhos : Em caso de operações em que haja a possibilidade de
respingo do produto , utilizar óculos de segurança ou protetor facial.



Proteção da pele e do corpo : Utilizar roupa de algodão e botina de segurança com
biqueira de couro.

♣

Precauções especiais : Evitar a exposição maciça a vapores. Manter chuveiros de
emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto.
Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os
EPIs devem possuir o CA (Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os
procedimentos operacionais e de segurança nos trabalhos com produtos químicos. Nunca
usar embalagens vazias (de produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios.
Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento
da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) da NR-9.

♣

Medidas de higiene : Roupas, luvas, calçados, EPIs devem ser limpos antes de sua
reutilização. Use sempre para a higiene pessoal: água quente, sabão e cremes de
limpezas. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Não usar gasolina, óleo
diesel ou outro solvente derivado de petróleo para a higiene pessoal. Bons procedimentos
operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos
químicos. Não beber , comer ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar roupas de
trabalho das roupas comuns.
9.PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

♣

Estado físico: Produto líquido e transparente a temperatura ambiente , isento de material
em suspensão.

♣

Cor: Avermelhada

♣

Odor: Característico.

♣

pH: N.D. Teste não realizado para esse produto.

♣

Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças
de estado físico:


♣

Faixa de Destilação : 245 – 310 ºC ( 50 % volume , recuperado , máx )
370 ºC ( 85 % volume recuperado , máx. ) – Método
NBR 9619

Ponto de fulgor : 38 ºC (mínimo) - Método NBR 7974

Data de Elaboração : Janeiro / 01
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Limites de explosividade:
LEI: (limite de explosividade inferior) : N.D.
LES: (limite de explosividade superior) : N.D.

♣

Pressão de Vapor : N.D.

♣

Densidade: 0,820 – 0,880 @ 20/4 ºC – Método NBR 7148

♣

Solubilidade: Em água : Desprezível
Solventes Orgânicos : Solúvel.

♣

Taxa de evaporação: > 1 ( Acetato de Butila =1)

♣

Viscosidade a 40 ºC : 2,5 à 5,5 cSt - Método NBR 10441

♣

N.º de cetanos ( mínimo ) : 42
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

♣

Condições específicas


Instabilidade : Produto estável em condições normais. Não polimeriza.

♣

Condição a evitar: Fontes de calor e de ignição.

♣

Materiais ou substâncias incompatíveis : Agentes oxidantes.
Produtos perigosos de decomposição: Combustão incompleta emitirá vapor d’água,
CO2 , CO, fumaça e particulados..

♣

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
♣

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição : Sob uso normal a
rota de exposição do produto se dá por inalação e contato com a pele.


Toxicidade aguda:
¬
¬

¬
¬



Inalação: Pode causar irritação das vias aéreas superiores.
Contato com a pele: Em contato prolongado com a pele de indivíduos mais
sensíveis pode provocar irritações.
Contato com os olhos: Pode provocar irritação da conjuntiva.
Ingestão: Sua ingestão é levemente tóxica, provocando irritação da mucosa
digestiva. Pode causar pneumonia química por aspiração durante o vômito.
Efeitos : Contatos contínuos e habituais com a pele de pessoas mais suscetíveis
pode causar dermatites. Por ingestão pode provocar lesões no fígado e pâncreas.

Data de Elaboração : Janeiro / 01
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♣

Efeitos específicos : Produto não apresenta características mutagênicas ,
teratogênicas ou cancerígenas.

♣

Outros limites e valores :
CONCENTRAÇÃO TETO (TLV-C) : N.E.
CONCENTRAÇÃO LETAL (CL50) : N.E.
DOSE LETAL (DL50) : rato-ingestão = 5000 mg / kg
coelho-dermal = 5000 mg / kg
LIMITE DE ODOR: N.E.
IDHL: N.E.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

♣

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto : Vapores do produto
tornam o ambiente inflamável. É moderadamente tóxico a vida
aquática .O produto
tende a formar películas superficiais sobre a água. Derramamentos podem causar
mortalidade dos organismos aquáticos , prejudicar a vida selvagem, particularmente as
aves. Pode transmitir qualidades indesejáveis à água , afetando o seu uso. No solo o
produto poderá em parte percolar e contaminar o lençol freático.
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

♣

Métodos de tratamento e disposição :


Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente ,
caso a caso.



Resíduo do produto: Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação federal ou regional.



Embalagem contaminadas: Não usar para armazenar água ou produtos para
consumo humano. Queimar em incinerador ou colocar em aterro específico.
Deveriam ser consideradas como lixo perigoso e tomados os cuidados de acordo
com o regulamentos locais.
14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

♣

Regulamentações internacionais: Este produto é considerado produto perigoso
para o transporte terrestre , marítimo e aéreo de acordo com os respectivos
regulamentos ( ADR , IMDG , IATA – DGR ).

♣

Regulamentação nacional: Este produto é classificado como perigoso para transporte
, de acordo com a Portaria 204 do Ministério dos Transportes de 20 / 05 / 1997 ,
Decreto n.º 96.044 de 18 / 05 / 88 e Portaria n.º 402 de 09 / 09 / 98.

Data de Elaboração : Janeiro / 01
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Transporte rodoviário no Brasil:
¬

Número ONU: 1202

¬

Nome apropriado para embarque: ÓLEO DIESEL

¬

Classe de risco / divisão: 3

¬

Número de risco: 30

¬

Risco subsidiário : N.A.

¬

Grupo de Embalagem : II
15. REGULAMENTAÇÕES

♣

A Informações sobre riscos e segurança :
Frases de Risco : R – 10 = Inflamável
R – 40 = Pode causar danos irreversíveis à saúde.
R – 65 = Nocivo. Pode causar danos aos pulmões.
Frases de Segurança : S – 02 = Manter longe do alcance de crianças.
S – 24 =
Evitar contato com a pele.
S – 36 / 37 = Usar roupas de proteção e luvas adequadas.
S – 61 = Evitar liberação para o meio ambiente - consultar
informações específicas antes de manusear.
S – 62 = Não provocar vômito após ingestão e consultar
assistência médica imediatamente.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o
monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral,
devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional) da NR-7.
As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e
compiladas de fontes idôneas , dos MSDS dos fornecedores e de legislações aplicáveis ao
produto.
Os dados dessa Ficha referem-se a um produto específico e podem não ser válidos
onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. As Empresas Petróleo
Ipiranga com os fatos desta ficha, não pretendem estabelecer informações absolutas e
definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se
conhece, os seus funcionários e clientes para sua proteção individual, manutenção da
continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.
Bibliografia : Concawe 1995 – Dossier N.º 95 / 107
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SIGLAS UTILIZADAS :
N.A. = Não se Aplica

N.D. = Não Disponível

NR = Norma Regulamentadora

N.R. = Não Relevante
N.E. = Não Especificado

LT – MP = Limite de Tolerância – Média Ponderada

VM = Valor Máximo

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TLV - TWA = Threshold Limit Value – Time Weighted Average
TLV – STEL = Threshold Limit Value – Short-Term Exposure Limit
IARC = International Agency for Research on Cancer
PPRA = Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PCMSO = Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IATA–DGR = International Air Transport Association – Dangerous Goods
Regulation
Elaboração : Isatec

Data de Elaboração : Janeiro / 01

Data de Revisão :27/07/04
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Anexos

ANEXO XXXIV: Saídas do software Phast.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

Unique Audit Number:

SUMMARY REPORT
Jurong

Study Folder:

16.027

Phast 6.53.1

Jurong
Estaleiro Jurong
Evento Iniciador 01
Base Case
CASE Name:

Path:

Data

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Pressure - gauge
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

ACETYLENE
Pressurized Gas
Pressure specified
17 bar
25 degC
1620 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option
PumpHeadSpec
Number of Excess Flow Valves
Number of Non-Return Valves
Number of Shut-Off Valves

Line rupture
Vapor
None
No
0
0
0

Pipe

PipeDiameter

38,1 mm

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

No bund present
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Outdoor Release Direction

Horizontal

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse
Date:

03/11/2009

1 of

No ignition location
1620 kg
74

Time:

22:38:37

Jurong

Study Folder:

16.027

Unique Audit Number:

SUMMARY REPORT

Phast 6.53.1

Fireball Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)
[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

5 kW/m2
3]
DNV Recommended]
1727 degC]

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Toxic Parameters
[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1779 m
-904 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01

Discharge Data
User-Defined Quantities

ACETYLENE
25,00
18,01
1.620,00
Line rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,00
-76,00
500,00
0,00

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Date:

03/11/2009

fraction
degC
m/s
um

2.43023E+000 kg/s
600,00 s
309,94 m/s
2 of
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5,33 bar
-16,46 degC
n/a
0,03 m

Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,00
-76,00
500,00
0,00

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

2.43023E+000
600,00
309,94
5,33
-16,46
n/a
0,03

m

1

0,00
-76,00
500,00
0,00

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

2.43023E+000
600,00
309,94
5,33
-16,46
n/a
0,03

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,00
-76,00
500,00
0,00

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

fraction
degC
m/s
um

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:

16.027
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2.43023E+000
600,00
309,94
5,33
-16,46
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n/a
0,03 m

Discharge Coefficient
Expanded Radius

Date:

03/11/2009
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Date:

Averaging Time

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
Not Set
16,7893
16,7893

Distance (m)
Vento 2m/s
Not Set
16,2323
16,2323

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
Not Set
Not Set
0,985351
0,986928
0,985351
0,986928

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
Not Set
0,98359
0,98359

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
Not Set
15,3172
15,3172

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
Not Set
0,988202
0,988202

03/11/2009
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Explosion Effects: Late Ignition
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01
Explosion Model Used : TNT
Explosion Location Criterion: Cloud Center
All distances are measured from the Source
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Maximum Distance (m) at Overpressure Level
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,069 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,13 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

03/11/2009
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Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 1 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

25000
25000

25000
25000

ppm
ppm

Vento 1m/s
16,7893
16,7893

Distance (m)
Vento 2m/s
16,2323
16,2323

ppm
ppm

Vento 1m/s
0,98359
0,98359

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0,985351
0,986928
0,985351
0,986928

Vento 3m/s
15,7521
15,7521

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Furthest Extent
Furthest Extent

25000
25000

ppm
ppm

Vento 4m/s
15,3172
15,3172

Furthest Extent
Furthest Extent

25000
25000

ppm
ppm

Vento 4m/s
0,988202
0,988202

03/11/2009
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Jet Fire Hazard
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01
Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 1m/s
Hazard
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Vento 2m/s
Hazard
Horizontal

Vento 3m/s
Hazard
Horizontal

Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 4m/s
Hazard
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Radiation Effects: Jet Fire Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

This table gives the distances to the specified radiation levels
for each jet fire listed in the above hazard table
Distance (m)
Vento 1m/s
Vento 2m/s
5
kW/m2
25,0995
25,1479
12,5
kW/m2
20,9486
21,1474
37,5
kW/m2
16,7251
17,0332

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

03/11/2009

Vento 4m/s
25,2237
21,5291
17,6522

kW/m2
kW/m2
kW/m2

8 of

Vento 3m/s
25,1882
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17,3391
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Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 01

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

9 of

Vento 2m/s
2
D
30
0,068857
25
29
0,7
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Evento Iniciador 02
Base Case
CASE Name:

Path:

Data

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Pressure - gauge
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

ACETYLENE
Pressurized Gas
Pressure specified
17 bar
25 degC
9 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option

Catastrophic rupture
Vapor
None

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
Area of Dike
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

Bund present
40 m2
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse
Use Burst Pressure

Date:

No ignition location
9 kg
No - Use release pressure for fireball

Fireball Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)
[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

5 kW/m2
3]
DNV Recommended]
1727 degC]

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

03/11/2009
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Toxic Parameters
[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1663 m
-935 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02

Discharge Data
User-Defined Quantities

ACETYLENE
25,00
18,01
9,00
Catastrophic rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,09
-84,83
471,76
0,01

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

m

n/a
1

Average Values for Segment Number

0,09 fraction
-84,83 degC

Liquid Fraction
FinalTemperature

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Date:

fraction
degC
m/s
um

11 of
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471,76 m/s
0,01 um

Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1

0,09
-84,83
471,76
0,01

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,09
-84,83
471,76
0,01

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

03/11/2009

m

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

kg/s
s
m/s
bar
degC

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:

16.027
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Date:

Averaging Time

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
0
3,41183
3,41183

Distance (m)
Vento 2m/s
0
3,60127
3,60127

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
1
1
1
1
1
1

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
1
1
1

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
0
4,12779
4,12779

UFL
(1e+006)
LFL
(25000)
LFL Frac (25000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
1
1
1

03/11/2009
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Explosion Effects: Early Explosion
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02
Early Explosions are assumed to be centered at the release location
Explosion Model Used : TNT

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 1m/s
9

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 4m/s
9

Vento 2m/s
9

Vento 3m/s
9

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Distance (m) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Used Mass (kg) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
9
9
9

Fireball Hazard
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02

Fireball Flame Status

Vento 1m/s
Hazard

Fireball Flame Status

Vento 4m/s
Hazard

03/11/2009
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Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

25000
25000

25000
25000

ppm
ppm

Vento 1m/s
3,41183
3,41183

Distance (m)
Vento 2m/s
3,60127
3,60127

ppm
ppm

Vento 1m/s
1
1

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
1
1
1
1

Vento 3m/s
3,90162
3,90162

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

25000
25000

ppm
ppm

Vento 4m/s
4,12779
4,12779

Furthest Extent
Furthest Extent

25000
25000

ppm
ppm

Vento 4m/s
1
1

Radiation Effects: Fireball Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Date:

03/11/2009
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Radiation Effects: Fireball Ellipse
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 1m/s
30,9942
17,3688
Not Reached

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 4m/s
30,9942
17,3688
Not Reached

Distance (m)
Vento 2m/s
30,9942
17,3688
Not Reached

Vento 3m/s
30,9942
17,3688
Not Reached

Vento 2m/s
2
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 02

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction
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Evento Iniciador 03
Base Case
Data

CASE Name:

Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

PROPANE
Saturated Liquid (Equilibrium vapor/liquid)
Pressure not used
25 degC
2000 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option
PumpHead
PumpHeadSpec
Tank Head
Number of Excess Flow Valves
Number of Non-Return Valves
Number of Shut-Off Valves

Line rupture
Liquid
None
30 m
Yes
1 m
0
0
0

Pipe

PipeDiameter

25,4 mm

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
Area of Dike
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

Bund present
40 m2
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Outdoor Release Direction

Horizontal

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse

No ignition location
2000 kg

Fireball Parameters
Date:

03/11/2009
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Reporting level 1 (Radiation Intensity)
[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

5 kW/m2
3]
DNV Recommended]
1727 degC]

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Toxic Parameters
[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1667 m
-931 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03

Discharge Data
User-Defined Quantities

PROPANE
25,00
9,53
2.000,00
Line rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Date:

03/11/2009

2.48415E+000
600,00
54,40
6,05
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8,18 degC
n/a
0,02 m

Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

2.48415E+000
600,00
54,40
6,05
8,18
n/a
0,02

m

1

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

2.48415E+000
600,00
54,40
6,05
8,18
n/a
0,02

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

fraction
degC
m/s
um

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:
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Expanded Radius

Date:
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Date:

Averaging Time

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
4,61393
20,8467
20,8467

Distance (m)
Vento 2m/s
4,55894
20,1264
20,1264

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0,993642
0,993944
0,810891
0,836672
0,810891
0,836672

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
0,993294
0,78349
0,78349

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
4,45874
18,4268
18,4268

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
0,994244
0,857831
0,857831
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Explosion Effects: Late Ignition
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03
Explosion Model Used : TNT
Explosion Location Criterion: Cloud Center
All distances are measured from the Source
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Maximum Distance (m) at Overpressure Level
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,069 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,13 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

03/11/2009
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Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 1 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

20000
20000

ppm
ppm

Vento 1m/s
20,8467
20,8467

Distance (m)
Vento 2m/s
20,1264
20,1264

ppm
ppm

Vento 1m/s
0,78349
0,78349

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0,810891
0,836672
0,810891
0,836672

Vento 3m/s
19,3166
19,3166

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
18,4268
18,4268

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
0,857831
0,857831

03/11/2009
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Jet Fire Hazard
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03
Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 1m/s
Truncated
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Vento 2m/s
Truncated
Horizontal

Vento 3m/s
Truncated
Horizontal

Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 4m/s
Truncated
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Radiation Effects: Jet Fire Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

This table gives the distances to the specified radiation levels
for each jet fire listed in the above hazard table
Distance (m)
Vento 1m/s
Vento 2m/s
5
kW/m2
38,5237
35,7865
12,5
kW/m2
32,8727
30,0215
37,5
kW/m2
28,3281
25,45

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

03/11/2009

Vento 4m/s
32,8823
26,9212
22,2592

kW/m2
kW/m2
kW/m2
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Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 03

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction
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Evento Iniciador 04
Base Case
Data

CASE Name:

Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

PROPANE
Saturated Liquid (Equilibrium vapor/liquid)
Pressure not used
25 degC
2000 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option

Catastrophic rupture
Liquid
None

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
Area of Dike
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

Bund present
380 m2
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse
Use Burst Pressure

No ignition location
2000 kg
No - Use release pressure for fireball

Fireball Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)
Reporting level 2 (Radiation Intensity)
Reporting level 3 (Radiation Intensity)
[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

5
45
129
3]
DNV Recommended]
1727

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

kW/m2
kW/m2
kW/m2

degC]

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Date:

03/11/2009
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Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Toxic Parameters
[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1645 m
-948 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04

Discharge Data
User-Defined Quantities

PROPANE
25,00
9,53
2.000,00
Catastrophic rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
204,97
102,48

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

m

n/a
1

Average Values for Segment Number

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Date:

fraction
degC
m/s
um
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0,66
-42,07
204,97
102,48

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

m

1

0,66
-42,07
204,97
102,48

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
204,97
102,48

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

fraction
degC
m/s
um

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Date:

Averaging Time

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
10,6271
21,7141
21,7141

Distance (m)
Vento 2m/s
11,6977
26,2051
26,2051

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
1
1
1
0,634787
1
0,634787

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
1
1
1

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
12,9378
42,8901
42,8901

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
1
0,188608
0,188608

03/11/2009
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Explosion Effects: Early Explosion
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04
Early Explosions are assumed to be centered at the release location
Explosion Model Used : TNT

Date:

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 1m/s
2000

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 4m/s
2000

Vento 2m/s
2000

Vento 3m/s
2000

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Distance (m) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
170,97
170,97
170,97
111,995
111,995
111,995
33,1697
33,1697
33,1697

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
170,97
111,995
33,1697

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Used Mass (kg) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
2000
2000
2000
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Explosion Effects: Late Ignition
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04
Explosion Model Used : TNT
Explosion Location Criterion: Cloud Center
All distances are measured from the Source
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Maximum Distance (m) at Overpressure Level
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
148,799
146,586
143,162
97,9631
96,7826
94,7697
30,0163
30,2152
30,0881

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
140,366
93,1143
29,9577

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,069 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
1280,95
1204,5
1280,95
1204,5
147,374
144,382

Vento 3m/s
1105,01
1105,01
140,292

m
m
m

20
1,42447
1,42447

20
2,87032
2,87032

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
1028,68
1028,68
136,984

m
m
m

20
3,38157
3,38157

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,13 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
1280,95
1204,5
1280,95
1204,5
96,5387
94,5786

Vento 3m/s
1105,01
1105,01
91,8994

m
m
m

20
1,42447
1,42447

20
2,87032
2,87032

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius

kg
kg
m

Vento 4m/s
1028,68
1028,68
89,7327

03/11/2009
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m
m
m

20
3,38157
3,38157

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 1 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
1280,95
1204,5
1280,95
1204,5
28,5918
28,0113

Vento 3m/s
1105,01
1105,01
27,2178

m
m
m

20
1,42447
1,42447

20
2,20391
2,20391

20
2,87032
2,87032

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
1028,68
1028,68
26,5761

m
m
m

20
3,38157
3,38157

Vento 2m/s
Hazard

Vento 3m/s
Hazard

Fireball Hazard
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04

Fireball Flame Status

Vento 1m/s
Hazard

Fireball Flame Status

Vento 4m/s
Hazard

03/11/2009
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Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

20000
20000

ppm
ppm

Vento 1m/s
21,7141
21,7141

Distance (m)
Vento 2m/s
26,2051
26,2051

ppm
ppm

Vento 1m/s
1
1

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
1
0,634787
1
0,634787

Vento 3m/s
34,0541
34,0541

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
42,8901
42,8901

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
0,188608
0,188608

Radiation Effects: Fireball Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Date:

03/11/2009
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Radiation Effects: Fireball Ellipse
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
45
129

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 1m/s
183,279
Not Reached
Not Reached

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
45
129

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 4m/s
183,279
Not Reached
Not Reached

Distance (m)
Vento 2m/s
183,279
Not Reached
Not Reached

Vento 3m/s
183,279
Not Reached
Not Reached

Vento 2m/s
2
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 04

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction
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Evento Iniciador 05
Base Case
Data

CASE Name:

Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

PROPANE
Saturated Liquid (Equilibrium vapor/liquid)
Pressure not used
25 degC
2500 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option
PumpHead
PumpHeadSpec
Tank Head
Number of Excess Flow Valves
Number of Non-Return Valves
Number of Shut-Off Valves

Line rupture
Liquid
None
30 m
Yes
1 m
0
0
0

Pipe

PipeDiameter

25,4 mm

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
Area of Dike
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

Bund present
380 m2
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Outdoor Release Direction

Horizontal

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse

No ignition location
2500 kg

Fireball Parameters
Date:

03/11/2009
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Reporting level 1 (Radiation Intensity)
[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

5 kW/m2
3]
DNV Recommended]
1727 degC]

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Toxic Parameters
[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1684 m
-914 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05

Discharge Data
User-Defined Quantities

PROPANE
25,00
9,53
2.500,00
Line rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Date:

03/11/2009

2.48415E+000
600,00
54,40
6,05
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8,18 degC
n/a
0,02 m

Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

2.48415E+000
600,00
54,40
6,05
8,18
n/a
0,02

m

1

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

2.48415E+000
600,00
54,40
6,05
8,18
n/a
0,02

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
210,76
3,69

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

fraction
degC
m/s
um

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:
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6,05
8,18
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0,02 m

Expanded Radius

Date:

03/11/2009
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Date:

Averaging Time

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
4,61393
20,8467
20,8467

Distance (m)
Vento 2m/s
4,55894
20,1264
20,1264

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0,993642
0,993944
0,810891
0,836672
0,810891
0,836672

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
0,993294
0,78349
0,78349

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
4,45874
18,4268
18,4268

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
0,994244
0,857831
0,857831

03/11/2009
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Explosion Effects: Late Ignition
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05
Explosion Model Used : TNT
Explosion Location Criterion: Cloud Center
All distances are measured from the Source
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Maximum Distance (m) at Overpressure Level
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,069 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,13 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

03/11/2009
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Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 1 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

20000
20000

ppm
ppm

Vento 1m/s
20,8467
20,8467

Distance (m)
Vento 2m/s
20,1264
20,1264

ppm
ppm

Vento 1m/s
0,78349
0,78349

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0,810891
0,836672
0,810891
0,836672

Vento 3m/s
19,3166
19,3166

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
18,4268
18,4268

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
0,857831
0,857831

03/11/2009
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Jet Fire Hazard
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05
Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 1m/s
Truncated
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Vento 2m/s
Truncated
Horizontal

Vento 3m/s
Truncated
Horizontal

Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 4m/s
Truncated
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Radiation Effects: Jet Fire Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

This table gives the distances to the specified radiation levels
for each jet fire listed in the above hazard table
Distance (m)
Vento 1m/s
Vento 2m/s
5
kW/m2
38,5237
35,7865
12,5
kW/m2
32,8727
30,0215
37,5
kW/m2
28,3281
25,45

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

03/11/2009

Vento 4m/s
32,8823
26,9212
22,2592

kW/m2
kW/m2
kW/m2
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Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 05

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction
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Evento Iniciador 06
Base Case
CASE Name:

Path:

Data

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

PROPANE
Saturated Liquid (Equilibrium vapor/liquid)
Pressure not used
25 degC
2500 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option

Catastrophic rupture
Liquid
None

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

No bund present
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse
Use Burst Pressure

No ignition location
2500 kg
No - Use release pressure for fireball

Fireball Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)
Reporting level 2 (Radiation Intensity)
Reporting level 3 (Radiation Intensity)
[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

Date:

5
43,1
124
3]
DNV Recommended]
1727

kW/m2
kW/m2
kW/m2

degC]

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2
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Toxic Parameters
[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1648 m
-936 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06

Discharge Data
User-Defined Quantities

PROPANE
25,00
9,53
2.500,00
Catastrophic rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
204,97
102,48

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

m

n/a
1

Average Values for Segment Number

0,66 fraction
-42,07 degC

Liquid Fraction
FinalTemperature

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Date:

fraction
degC
m/s
um
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204,97 m/s
102,48 um

Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1

0,66
-42,07
204,97
102,48

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

0,66
-42,07
204,97
102,48

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

03/11/2009

m

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

kg/s
s
m/s
bar
degC

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Date:

Averaging Time

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
11,4803
23,4592
23,4592

Distance (m)
Vento 2m/s
12,6472
28,3891
28,3891

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
1
1
1
0,632534
1
0,632534

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
1
1
1

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
14,0053
46,5136
46,5136

UFL
(95000)
LFL
(20000)
LFL Frac (20000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
1
0,178945
0,178945
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Explosion Effects: Early Explosion
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06
Early Explosions are assumed to be centered at the release location
Explosion Model Used : TNT

Date:

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 1m/s
2500

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 4m/s
2500

Vento 2m/s
2500

Vento 3m/s
2500

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Distance (m) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
184,172
184,172
184,172
120,643
120,643
120,643
35,7309
35,7309
35,7309

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
184,172
120,643
35,7309

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Used Mass (kg) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
2500
2500
2500
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Explosion Effects: Late Ignition
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06
Explosion Model Used : TNT
Explosion Location Criterion: Cloud Center
All distances are measured from the Source
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Maximum Distance (m) at Overpressure Level
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
154,624
150,513
150,256
101,649
99,2556
101,983
30,8433
30,7447
37,4613

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
159,695
107,954
38,7967

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,069 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
1449,56
1313,12
1449,56
1313,12
153,576
148,598

Vento 3m/s
1096,83
1096,83
139,945

m
m
m

20
1,0483
1,0483

30
10,3108
10,3108

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
1350,63
1350,63
150

m
m
m

30
9,69555
9,69555

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,13 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
1449,56
1313,12
1449,56
1313,12
100,601
97,34

Vento 3m/s
1096,83
1096,83
91,6719

m
m
m

20
1,0483
1,0483

30
10,3108
10,3108

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius

kg
kg
m

Vento 4m/s
1350,63
1350,63
98,2584
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m
m
m

30
9,69555
9,69555

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 1 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
1449,56
1313,12
1449,56
1313,12
29,795
28,8292

Vento 3m/s
1096,83
1096,83
27,1504

m
m
m

20
1,0483
1,0483

20
1,91558
1,91558

30
10,3108
10,3108

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
1350,63
1350,63
29,1012

m
m
m

30
9,69555
9,69555

Vento 2m/s
Hazard

Vento 3m/s
Hazard

Fireball Hazard
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06

Fireball Flame Status

Vento 1m/s
Hazard

Fireball Flame Status

Vento 4m/s
Hazard
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Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

20000
20000

ppm
ppm

Vento 1m/s
23,4592
23,4592

Distance (m)
Vento 2m/s
28,3891
28,3891

ppm
ppm

Vento 1m/s
1
1

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
1
0,632534
1
0,632534

Vento 3m/s
36,8491
36,8491

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
46,5136
46,5136

Furthest Extent
Furthest Extent

20000
20000

ppm
ppm

Vento 4m/s
0,178945
0,178945

Radiation Effects: Fireball Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Date:
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Radiation Effects: Fireball Ellipse
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
43,1
124

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 1m/s
198,111
Not Reached
Not Reached

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
43,1
124

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 4m/s
198,111
Not Reached
Not Reached

Distance (m)
Vento 2m/s
198,111
Not Reached
Not Reached

Vento 3m/s
198,111
Not Reached
Not Reached

Vento 2m/s
2
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 06

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction
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Evento Iniciador 07
Base Case
CASE Name:

Path:

Data

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

N-OCTANE
Unpressurized (at atmospheric pressure)
Pressure not used
25 degC
4000 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option
PumpHead
PumpHeadSpec
Tank Head
Number of Excess Flow Valves
Number of Non-Return Valves
Number of Shut-Off Valves

Line rupture
Liquid
None
30 m
Yes
1 m
0
0
0

Pipe

PipeDiameter

50,8 mm

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

No bund present
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Outdoor Release Direction

Horizontal

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse

No ignition location
4000 kg

Fireball Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)
Date:
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53 of

5 kW/m2
74

Time:

22:38:37

Jurong

Study Folder:

16.027

Unique Audit Number:

SUMMARY REPORT

Phast 6.53.1

[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

3]
DNV Recommended]
1727 degC]

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Toxic Parameters
[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1648 m
-936 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Discharge Data
User-Defined Quantities

N-OCTANE
25,00
1,01
4.000,00
Line rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

1,00
25,12
10,57
413,37

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Date:

03/11/2009

1.49799E+001
267,03
10,57
1,01
25,12
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n/a
0,03 m

Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

1,00
25,12
10,57
413,37

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

1.49799E+001
267,03
10,57
1,01
25,12
n/a
0,03

m

1

1,00
25,12
10,57
413,37

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

1.49799E+001
267,03
10,57
1,01
25,12
n/a
0,03

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

1,00
25,12
10,57
413,37

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

fraction
degC
m/s
um

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:
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1.49799E+001
267,03
10,57
1,01
25,12
n/a
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Averaging Time

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
4,45592
24,4438
24,4438

Distance (m)
Vento 2m/s
4,58702
31,4924
31,4924

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0,141143
0,144175
0
0
0
0

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
0,143891
0
0

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
4,58498
25,5053
25,5053

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
0,170363
0
0

Vento 3m/s
4,66798
29,3027
29,3027

Early Pool Fire Hazard
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Early Pool Fire Status

Vento 1m/s
Hazard

Early Pool Fire Status

Vento 4m/s
Hazard

03/11/2009
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Explosion Effects: Late Ignition
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07
Explosion Model Used : TNT
Explosion Location Criterion: Cloud Center
All distances are measured from the Source
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Maximum Distance (m) at Overpressure Level
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,069 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,13 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0
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Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 1 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

8000
8000

8000
8000

ppm
ppm

Vento 1m/s
24,4438
24,4438

Distance (m)
Vento 2m/s
31,4924
31,4924

ppm
ppm

Vento 1m/s
0
0

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0
0
0
0

Vento 3m/s
29,3027
29,3027

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Furthest Extent
Furthest Extent

8000
8000

ppm
ppm

Vento 4m/s
25,5053
25,5053

Furthest Extent
Furthest Extent

8000
8000

ppm
ppm

Vento 4m/s
0
0
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Jet Fire Hazard
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07
Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 1m/s
Truncated
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Vento 2m/s
Truncated
Horizontal

Vento 3m/s
Truncated
Horizontal

Vento 2m/s
Hazard

Vento 3m/s
Hazard

Jet fire method used: SHELL - DNV recommended
Vento 4m/s
Truncated
Horizontal

Jet Fire Status
Flame Direction

Late Pool Fire Hazard
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Late Pool Fire Status

Vento 1m/s
Hazard

Late Pool Fire Status

Vento 4m/s
Hazard

03/11/2009
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Pool Vaporization Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07
Vento 1m/s

Vento 2m/s

Vento 3m/s

s
fraction

267,025
0,989572

267,025
0,98776

267,025
0,985954

s
kg/s
kg/s

162,563
0,166712
0,322922

161,29
0,194023
0,377376

160,656
0,211513
0,421913

s
kg/s
kg/s

67,7181
0,401544
0,557754

67,4756
0,466411
0,649765

67,3544
0,507974
0,718375

s
kg/s
kg/s

369,719
0,582427
0,738637

371,234
0,670313
0,853667

371,99
0,725334
0,935734

m

18,8245
Vento 4m/s

18,774

18,7351

s
fraction

267,025
0,983979

s
kg/s
kg/s

154,381
0,216691
0,456681

s
kg/s
kg/s

64,6594
0,519908
0,759898

s
kg/s
kg/s

49,6225
0,675138
0,915128

s
kg/s
kg/s

331,337
0,775718
0,675138

m

18,6998

Release Segment 1
Release Duration
Liquid Rainout
Release Segment 1
Cloud Segment 1
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Total Vapor Flowrate
Release Segment 1
Cloud Segment 2
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Total Vapor Flowrate
Release Segment 1
Cloud Segment 3
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Total Vapor Flowrate
Maximum Pool Radius
Release Segment 1
Release Duration
Liquid Rainout
Release Segment 1
Cloud Segment 1
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Total Vapor Flowrate
Release Segment 1
Cloud Segment 2
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Total Vapor Flowrate
Release Segment 1
Cloud Segment 3
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Total Vapor Flowrate
Release Segment 1
Cloud Segment 4
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Total Vapor Flowrate
Maximum Pool Radius

Date:
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Radiation Effects: Early Pool Fire Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Radiation Effects: Early Pool Fire Ellipse
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 1m/s
33,8976
18,7038
13,2187

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 4m/s
41,9776
24,4716
13,3706

Distance (m)
Vento 2m/s
38,2709
21,4144
13,3779

Vento 3m/s
40,6903
23,2451
13,4556

Radiation Effects: Jet Fire Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Date:
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Radiation Effects: Jet Fire Ellipse
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

This table gives the distances to the specified radiation levels
for each jet fire listed in the above hazard table
Distance (m)
Vento 1m/s
Vento 2m/s
5
kW/m2
22,8332
22,619
12,5
kW/m2
19,0365
18,6376
37,5
kW/m2
15,6568
15,2969

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

Vento 3m/s
22,6234
18,4888
15,1263

Vento 4m/s
22,9491
18,6358
15,1915

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 1m/s
44,6196
24,2457
Not Reached

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 4m/s
60,1616
26,3038
Not Reached
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Time:

Vento 3m/s
56,6192
25,8695
Not Reached

22:38:37

Jurong

Study Folder:

16.027

Unique Audit Number:

SUMMARY REPORT

Phast 6.53.1

Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 07

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction
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Evento Iniciador 08
Base Case
Data

CASE Name:

Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08

User-Defined Data
Material

Material Identifier
Type of Vessel
Pressure Specification
Discharge Temperature
Mass Inventory of material to discharge

N-OCTANE
Unpressurized (at atmospheric pressure)
Pressure not used
25 degC
4000 kg

Scenario

Type of Event
Phase
Building Wake Option
Tank Head

Catastrophic rupture
Liquid
None
1 m

Location

[Elevation
Use ERPG averaging time
Use IDLH averaging time
Use STEL averaging time
Supply a user defined averaging time

1 m]
ERPG not selected
IDLH not selected
STEL not selected
Not supplied

Bund

Status of Bund
[Type of Bund Surface
[Bund Height
[Bund Failure Modeling

No bund present
Concrete]
0 m]
Bund cannot fail]

Flammable

Method to use for explosions
Jet Fire Method

TNT
Shell

Dispersion

Late Ignition Location
Mass Inventory of material to Disperse
Use Burst Pressure

No ignition location
4000 kg
No - Use release pressure for fireball

Fireball Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)
[Mass Modification Factor
[Calculation method for fireball
[TNO model flame temperature

5 kW/m2
3]
DNV Recommended]
1727 degC]

Jet Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Pool Fire Parameters
Reporting level 1 (Radiation Intensity)

5 kW/m2

Toxic Parameters
Date:

03/11/2009
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[Indoor Calculations
Unselected]
[Wind Dependent Exchange Rate
Case Specified]
[Building Exchange Rate
4
[Tail Time
1800
[Set averaging time equal to exposure time
Use a fixed averaging time]
[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation
0,05
[Cut-off concentration for exposure time calculations
0

/hr]
s]
fraction]
fraction]

Geometry

Geometry shape
Coordinates
East(1)
North(1)

Path:

Point
Absolute
1648 m
-936 m

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08

Discharge Data
User-Defined Quantities

N-OCTANE
25,00
1,01
4.000,00
Catastrophic rupture
n/a

Material
Temperature
Pressure
Inventory
Scenario
Fixed Duration

degC
bar
kg
s

Calculated Quantities
Weather:

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 1m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

1,00
25,00
1,43
10.000,00

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

m

n/a
1

Average Values for Segment Number

1,00 fraction
25,00 degC
1,43 m/s

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity

03/11/2009

kg/s
s
m/s
bar
degC

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 2m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Date:

fraction
degC
m/s
um
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Study Folder:

Jurong
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10.000,00 um

Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius
Weather:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1

1,00
25,00
1,43
10.000,00

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

fraction
degC
m/s
um
kg/s
s
m/s
bar
degC
m

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 4m/s
n/a

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

1

Average Values for Segment Number

1,00
25,00
1,43
10.000,00

Liquid Fraction
FinalTemperature
Final Velocity
Droplet Diameter
Continuous Release Data:
Mass Flowrate
Release Duration
Orifice Velocity
Exit Pressure
Exit Temperature
Discharge Coefficient
Expanded Radius

03/11/2009

m

n/a

Average Values for Segment Number

Date:

kg/s
s
m/s
bar
degC

Estaleiro Jurong\Global Weathers\Vento 3m/s

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space Only)

Weather:

16.027

Unique Audit Number:
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n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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Consequence Results

Distance to Concentration Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08
The height for user defined concentrations is the user defined height 0 m
All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Concentration(ppm)

Date:

Averaging Time

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

Concentration(ppm)

Averaging Time

s
s
s

Vento 1m/s
2,66843
40,5406
40,5406

Distance (m)
Vento 2m/s
2,68112
22,5178
22,5178

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0,219935
0,219959
0
0
0
0

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 1m/s
0,219926
0
0

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
2,70868
15,2355
15,2355

UFL
(65000)
LFL
(8000)
LFL Frac (8000)

18,75
18,75
18,75

s
s
s

Vento 4m/s
0,220005
0
0

03/11/2009
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Explosion Effects: Early Explosion
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08
Early Explosions are assumed to be centered at the release location
Explosion Model Used : TNT

Date:

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 1m/s
4000

Supplied Flammable Mass

kg

Vento 4m/s
4000

Vento 2m/s
4000

Vento 3m/s
4000

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Distance (m) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Used Mass (kg) at Overpressure Levels
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
0
0
0

03/11/2009
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Explosion Effects: Late Ignition
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08
Explosion Model Used : TNT
Explosion Location Criterion: Cloud Center
All distances are measured from the Source
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Date:

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Maximum Distance (m) at Overpressure Level
Vento 1m/s
Vento 2m/s
Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Overpressure
Overpressure
Overpressure

0,069
0,13
1

bar
bar
bar

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,069 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 0,13 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

03/11/2009
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m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Supplementary Data at 1 bar
Vento 1m/s
Vento 2m/s
No Hazard
No Hazard
No Hazard
No Hazard
0
0

Vento 3m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

No Hazard
No Hazard
0

Supplied Flammable Mass
Used Flammable Mass
Overpressure Radius
Distance to:
- Ignition Source
- Cloud Front/Centre
- Explosion Centre

kg
kg
m

Vento 4m/s
No Hazard
No Hazard
0

m
m
m

No Hazard
No Hazard
0

Vento 2m/s
No Hazard

Vento 3m/s
No Hazard

Fireball Hazard
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08

Fireball Flame Status

Vento 1m/s
No Hazard

Fireball Flame Status

Vento 4m/s
No Hazard

03/11/2009
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Flash Fire Envelope
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08
All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

Furthest Extent
Furthest Extent

8000
8000

8000
8000

ppm
ppm

Vento 1m/s
40,5406
40,5406

Distance (m)
Vento 2m/s
22,5178
22,5178

ppm
ppm

Vento 1m/s
0
0

Heights (m) for above distances
Vento 2m/s
Vento 3m/s
0
0
0
0

Vento 3m/s
16,0828
16,0828

All flammable results are reported at the cloud centreline height

Furthest Extent
Furthest Extent

8000
8000

ppm
ppm

Vento 4m/s
15,2355
15,2355

Furthest Extent
Furthest Extent

8000
8000

ppm
ppm

Vento 4m/s
0
0

Late Pool Fire Hazard
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08

Late Pool Fire Status

Vento 1m/s
Hazard

Late Pool Fire Status

Vento 4m/s
Hazard

03/11/2009
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Pool Vaporization Results
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08
N.B. Pool vaporization segments begin when the cloud has left the pool

fraction
kg
s

Vento 1m/s
0,999701
1,19474
68,1329

Vento 2m/s
0,999701
1,19626
23,5329

Vento 3m/s
0,9997
1,19859
14,1329

s
kg/s

83,7225
0,419273

77,0006
0,482563

64,4006
0,497346

s
kg/s

516,277
0,608068

522,999
0,696706

535,599
0,752016

Maximum Pool Radius

m

19,0471

19,0422

Liquid Rainout
Initial Vapor Cloud
Time Pool Left Behind

fraction
kg
s

19,0544
Vento 4m/s
0,9997
1,20118
11,7329

s
kg/s

56,25
0,501085

s
kg/s

543,75
0,793428

m

19,0385

Liquid Rainout
Initial Vapor Cloud
Time Pool Left Behind
Cloud Segment 1
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Cloud Segment 2
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate

Cloud Segment 1
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Cloud Segment 2
Cloud Segment Duration
Pool Vaporization Rate
Maximum Pool Radius

Radiation Effects: Late Pool Fire Distance
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08

Vento 1m/s

Radiation Level (kW/m2)
Vento 2m/s
Vento 3m/s

Vento 4m/s

Date:

03/11/2009
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Radiation Effects: Late Pool Fire Ellipse
Path:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 1m/s
40,5762
20,1242
Not Reached

Radiation Level
Radiation Level
Radiation Level

5
12,5
37,5

kW/m2
kW/m2
kW/m2

Vento 4m/s
56,2918
22,0469
Not Reached

Distance (m)
Vento 2m/s
47,4691
20,6498
Not Reached

Vento 3m/s
52,5558
21,5761
Not Reached

Vento 2m/s
2
D
30
0,068857
25
29
0,7

Vento 3m/s
3
D
30
0,068857
25
29
0,7

Weather Conditions
Path:

Date:

\Jurong\Estaleiro Jurong\Eventos Iniciadores\Evento Iniciador 08

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

Wind Speed
Pasquill Stability
Surface Roughness Length
Surface Roughness Parameter
Atmospheric Temperature
Surface Temperature
Relative Humidity

m/s

03/11/2009

Vento 1m/s
1
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction

Vento 4m/s
4
D
30
0,068857
25
29
0,7

mm
degC
degC
fraction
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Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XXXV: Laudos Laboratoriais das Análises de Sedimento Marinho.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

BOLETIM DE ANÁLISE N° 169868/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P1 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:16:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

78,8

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,045
0,5
0,5
0,5
0,023
0,5
0,5
0,095
0,095
0,095
0,095
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
2,22
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
4,12
0,05
4
0,5
---------

50
< 0,045
3,7
6,9
9,0
0,10
1,4
4,2
< 0,095
< 0,095
< 0,095
< 0,095
< 0,32
< 0,32
< 0,16
< 0,16
< 0,16
< 0,19
< 0,19
< 2,22
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 4,12
7,7
888
846
157
511
299
28

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

5
0
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169868/2009-0 - P1 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

45,3

%

82

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169848/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F1 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:03:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

72,2

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,052
0,5
0,5
0,5
0,026
0,5
0,5
0,11
0,11
0,11
0,11
0,35
0,35
0,18
0,18
0,18
0,21
0,21
2,42
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,49
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,052
2,2
15
11
0,13
1,5
7,3
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,35
< 0,35
< 0,18
< 0,18
< 0,18
< 0,21
< 0,21
< 2,42
0,826
1,2
0,742
0,689
< 0,35
< 0,35
< 0,35
< 0,35
0,948
< 0,35
< 0,35
< 0,35
0,872
6,3
6,7
661
625
13
214
252
173

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

66
207
75

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169848/2009-0 - F1 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

51,7

%

77

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169860/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P2 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:12:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

71,1

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,055
0,6
0,6
0,6
0,028
0,6
0,6
0,11
0,11
0,11
0,11
0,36
0,36
0,18
0,18
0,18
0,22
0,22
2,46
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
4,56
0,05
2
0,6
---------

< 0,6
< 0,055
1,1
8,6
14
0,14
2,3
8,0
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,36
< 0,36
< 0,18
< 0,18
< 0,18
< 0,22
< 0,22
< 2,46
0,471
0,894
0,421
0,623
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 4,56
1,6
487
519
336
419
131
58

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

39
17
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169860/2009-0 - P2 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

55,4

%

77

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169849/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F2 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:04:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

70,4

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,056
0,6
0,6
0,6
0,028
0,6
0,6
0,11
0,11
0,11
0,11
0,36
0,36
0,18
0,18
0,18
0,22
0,22
2,48
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
4,61
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,056
2,3
9,0
12
0,049
2,3
6,7
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,36
< 0,36
< 0,18
< 0,18
< 0,18
< 0,22
< 0,22
< 2,48
0,623
0,887
0,597
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
0,695
< 0,36
< 0,36
< 0,36
0,619
< 4,61
5,3
1140
744
5
133
229
134

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

58
339
102

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169849/2009-0 - F2 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

55,9

%

71

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169875/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P3 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:20:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

63,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,061
0,6
0,6
0,6
0,03
0,6
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,24
0,24
2,78
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
5,16
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,061
3,3
13
22
0,14
4,0
9,5
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,4
< 0,4
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,24
< 0,24
< 2,78
2,9
5,1
2,8
1,2
< 0,4
0,547
< 0,4
< 0,4
2,3
< 0,4
< 0,4
< 0,4
2,6
18
6,4
602
875
43
236
174
97

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

78
333
39

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169875/2009-0 - P3 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

60,6

%

73

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169857/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F10 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:09:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

76,3

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,053
0,5
0,5
0,5
0,027
0,5
0,5
0,099
0,099
0,099
0,099
0,33
0,33
0,17
0,17
0,17
0,2
0,2
2,29
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
4,25
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,053
0,6
10
3,4
0,030
< 0,5
2,4
< 0,099
< 0,099
< 0,099
< 0,099
< 0,33
< 0,33
< 0,17
< 0,17
< 0,17
< 0,2
< 0,2
< 2,29
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 4,25
8,5
919
521
626
294
61
18

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

1
0
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169857/2009-0 - F10 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

53,3

%

74

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169878/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P10 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:22:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

92,9

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,4
0,043
0,4
0,4
0,4
0,022
0,4
0,4
0,081
0,081
0,081
0,081
0,27
0,27
0,14
0,14
0,14
0,17
0,17
1,88
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
3,5
0,05
2
0,4
---------

32
< 0,043
1,7
8,2
5,5
0,067
1,2
3,1
< 0,081
< 0,081
< 0,081
< 0,081
< 0,27
< 0,27
< 0,14
< 0,14
< 0,14
< 0,17
< 0,17
< 1,88
0,468
0,711
0,437
0,452
< 0,27
< 0,27
< 0,27
0,377
1,2
< 0,27
< 0,27
< 0,27
0,788
4,7
7,0
384
492
739
124
52
24

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000

Página 1 de 3 / B.A.: 169878/2009-0
Bioagri Ambiental - Piracicaba - SP. Rua Aljovil Martini, 201 - Dois Córregos - Piracicaba - SP - CEP: 13420-750 - Fone: (19) 3417.4700 - Fax: (19) 3417.4711 - vendas@bioagriambiental.com.br

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

8
44
9

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169878/2009-0 - P10 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

43,1

%

73

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169870/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P11 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:17:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

55,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,7
0,071
0,7
0,7
0,7
0,036
0,7
0,7
0,14
0,14
0,14
0,14
0,46
0,46
0,23
0,23
0,23
0,28
0,28
3,17
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
5,89
0,05
4
0,7
---------

< 0,7
< 0,071
1,6
13
8,9
0,16
1,1
7,9
< 0,14
< 0,14
< 0,14
< 0,14
< 0,46
< 0,46
< 0,23
< 0,23
< 0,23
< 0,28
< 0,28
< 3,17
1,2
2,3
0,971
< 0,46
< 0,46
< 0,46
< 0,46
< 0,46
0,641
< 0,46
< 0,46
< 0,46
0,661
6,6
5,9
814
694
1
165
352
148

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

48
255
31

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio

50

%

106

70-130

169870/2009-0 - P11 - Sup
Itrio

71

%

79

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168638/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P12 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:38:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

74,9

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,054
0,5
0,5
0,5
0,027
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,034
0,034
0,017
0,017
0,017
0,021
0,021
0,24
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,44
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,054
2,8
< 0,5
10
0,029
< 0,5
1,6
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,034
< 0,034
< 0,017
< 0,017
< 0,017
< 0,021
< 0,021
< 0,24
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,44
5,4
316
676
30
302
509
122

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

10
19
8

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168638/2009-0 - P12 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

53,8

%

79

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
Página 2 de 3 / B.A.: 168638/2009-0
Bioagri Ambiental - Piracicaba - SP. Rua Aljovil Martini, 201 - Dois Córregos - Piracicaba - SP - CEP: 13420-750 - Fone: (19) 3417.4700 - Fax: (19) 3417.4711 - vendas@bioagriambiental.com.br

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168640/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P13 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:39:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

66,5

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,056
0,6
0,6
0,6
0,028
0,6
0,6
0,012
0,012
0,012
0,012
0,038
0,038
0,019
0,019
0,019
0,023
0,023
0,27
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,49
0,05
2
0,6
---------

< 0,6
< 0,056
1,8
2,4
7,1
0,13
0,7
4,7
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,038
< 0,038
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,023
< 0,023
< 0,27
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,49
5,7
282
680
1
99
492
347

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

26
25
10

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168640/2009-0 - P13 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

55,7

%

80

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Rogério Caldorin
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168641/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P14 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:39:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

74,6

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,052
0,5
0,5
0,5
0,026
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,034
0,034
0,017
0,017
0,017
0,021
0,021
0,24
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,44
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,052
1,2
2,0
8,5
0,12
0,7
4,8
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,034
< 0,034
< 0,017
< 0,017
< 0,017
< 0,021
< 0,021
< 0,24
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,44
5,0
404
618
21
205
454
240

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

27
38
15

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio

50

%

106

70-130

168641/2009-0 - P14 - SUP
Itrio

52

%

88

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Rogério Caldorin
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168645/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P15 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:42:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

74,4

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,049
0,5
0,5
0,5
0,024
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,034
0,034
0,017
0,017
0,017
0,021
0,021
0,24
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,44
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,049
1,9
< 0,5
9,7
< 0,024
0,9
3,0
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,034
< 0,034
< 0,017
< 0,017
< 0,017
< 0,021
< 0,021
< 0,24
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,44
4,8
370
750
6
138
462
349

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

35
10
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168645/2009-0 - P15 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

48,7

%

78

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169866/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P16 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:15:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

98,3

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,4
0,037
0,4
0,4
0,4
0,018
0,4
0,4
0,077
0,077
0,077
0,077
0,26
0,26
0,13
0,13
0,13
0,16
0,16
1,78
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
3,3
0,05
2
0,4
---------

20
< 0,037
1,8
3,5
4,7
0,091
0,9
2,3
< 0,077
< 0,077
< 0,077
< 0,077
< 0,26
< 0,26
< 0,13
< 0,13
< 0,13
< 0,16
< 0,16
< 1,78
0,762
0,964
0,684
< 0,26
< 0,26
< 0,26
< 0,26
0,372
1,7
< 0,26
< 0,26
< 0,26
1,2
6,7
< 0,05
363
341
496
240
178
64

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

14
8
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169866/2009-0 - P16 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

36,9

%

81

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169863/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P17 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:14:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

13/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

66,8

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,061
0,6
0,6
0,6
0,03
0,6
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,38
0,38
0,19
0,19
0,19
0,23
0,23
2,62
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
4,87
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,061
< 0,6
7,6
5,6
0,15
0,8
5,8
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,38
< 0,38
< 0,19
< 0,19
< 0,19
< 0,23
< 0,23
< 2,62
1,7
2,6
1,5
< 0,38
< 0,38
< 0,38
< 0,38
< 0,38
1,2
< 0,38
< 0,38
< 0,38
1,3
11
8,9
462
473
25
135
115
177

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

196
264
88

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169863/2009-0 - P17 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

60,9

%

75

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169864/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P18 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:14:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

64,1

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,057
0,6
0,6
0,6
0,028
0,6
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,39
0,39
0,2
0,2
0,2
0,24
0,24
2,73
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
5,07
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,057
< 0,6
11
11
0,079
0,6
4,2
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,39
< 0,39
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,24
< 0,24
< 2,73
2,0
4,5
2,0
1,4
< 0,39
< 0,39
< 0,39
< 0,39
1,5
< 0,39
< 0,39
< 0,39
1,5
15
8,6
377
661
54
39
103
181

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

185
301
137

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169864/2009-0 - P18 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

56,9

%

78

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169874/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P19 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:20:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

84,4

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,048
0,5
0,5
0,5
0,024
0,5
0,5
0,089
0,089
0,089
0,089
0,3
0,3
0,15
0,15
0,15
0,18
0,18
2,08
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3,85
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,048
2,9
8,0
52
0,26
6,8
6,6
< 0,089
< 0,089
< 0,089
< 0,089
< 0,3
< 0,3
< 0,15
< 0,15
< 0,15
< 0,18
< 0,18
< 2,08
0,457
0,892
0,457
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 3,85
6,7
576
815
0
154
241
112

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

145
274
74

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169874/2009-0 - P19 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

48,2

%

86

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169873/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P20 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:19:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

74,7

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,025
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,34
0,34
0,17
0,17
0,17
0,2
0,2
2,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
4,34
0,05
6
0,5
---------

< 0,5
< 0,05
2,3
10
9,3
0,045
1,4
7,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,34
< 0,34
< 0,17
< 0,17
< 0,17
< 0,2
< 0,2
< 2,34
3,1
5,7
3,1
2,0
< 0,34
0,821
0,522
0,416
3,2
< 0,34
0,442
< 0,34
2,9
23
4,8
1136
552
1
87
225
283

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

125
196
83

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169873/2009-0 - P20 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

50,3

%

77

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168642/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P21 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:40:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

73,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,053
0,5
0,5
0,5
0,026
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,035
0,035
0,018
0,018
0,018
0,021
0,021
0,24
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,45
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,053
1,8
< 0,5
9,3
< 0,026
0,6
3,1
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,035
< 0,035
< 0,018
< 0,018
< 0,018
< 0,021
< 0,021
< 0,24
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,035
< 0,45
4,7
256
747
0
67
491
375

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

34
29
4

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168642/2009-0 - P21 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

52,7

%

74

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti

Página 3 de 3 / B.A.: 168642/2009-0
Bioagri Ambiental - Piracicaba - SP. Rua Aljovil Martini, 201 - Dois Córregos - Piracicaba - SP - CEP: 13420-750 - Fone: (19) 3417.4700 - Fax: (19) 3417.4711 - vendas@bioagriambiental.com.br

BOLETIM DE ANÁLISE N° 168643/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P22 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:41:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

65,3

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,063
0,6
0,6
0,6
0,031
0,6
0,6
0,012
0,012
0,012
0,012
0,039
0,039
0,02
0,02
0,02
0,023
0,023
0,27
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,5
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,063
1,9
1,1
11
< 0,031
1,0
4,7
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,039
< 0,039
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,023
< 0,023
< 0,27
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,5
5,6
486
745
22
130
188
219

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

183
207
51

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168643/2009-0 - P22 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

62,8

%

80

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168644/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P23 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:41:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

65,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,064
0,6
0,6
0,6
0,032
0,6
0,6
0,012
0,012
0,012
0,012
0,039
0,039
0,02
0,02
0,02
0,024
0,024
0,27
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,5
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,064
1,3
0,8
9,4
< 0,032
< 0,6
2,8
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,039
< 0,039
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,024
< 0,024
< 0,27
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,039
< 0,5
5,5
422
827
82
153
293
245

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

95
91
41

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168644/2009-0 - P23 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

64,1

%

79

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Rogério Caldorin
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169862/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P24 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:13:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

73,8

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,053
0,5
0,5
0,5
0,026
0,5
0,5
0,11
0,11
0,11
0,11
0,34
0,34
0,17
0,17
0,17
0,21
0,21
2,37
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
4,4
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,053
1,1
8,9
10
0,13
2,2
6,3
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,34
< 0,34
< 0,17
< 0,17
< 0,17
< 0,21
< 0,21
< 2,37
0,539
1,1
0,591
0,642
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 4,4
7,5
528
646
399
309
117
45

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

26
87
17

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169862/2009-0 - P24 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

52,9

%

70

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169877/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P25 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:22:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

82,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,025
0,5
0,5
0,092
0,092
0,092
0,092
0,31
0,31
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
2,13
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
3,95
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,05
< 0,5
9,7
4,0
0,11
< 0,5
4,2
< 0,092
< 0,092
< 0,092
< 0,092
< 0,31
< 0,31
< 0,16
< 0,16
< 0,16
< 0,19
< 0,19
< 2,13
0,938
1,4
0,834
0,668
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
0,733
< 0,31
0,567
< 0,31
0,846
6,6
8,5
422
435
49
188
225
149

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

75
275
39

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169877/2009-0 - P25 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

49,6

%

78

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168646/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P26 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:42:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

66,2

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,059
0,6
0,6
0,6
0,029
0,6
0,6
0,012
0,012
0,012
0,012
0,038
0,038
0,019
0,019
0,019
0,023
0,023
0,27
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,49
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,059
< 0,6
2,4
14
0,62
3,9
5,4
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,038
< 0,038
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,023
< 0,023
< 0,27
0,056
< 0,038
0,093
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
0,103
< 0,038
< 0,038
< 0,038
0,085
0,638
8,2
488
927
0
65
83
133

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

291
341
87

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168646/2009-0 - P26 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

58,5

%

74

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168647/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P27 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:43:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

73,5

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,049
0,5
0,5
0,5
0,024
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,034
0,034
0,017
0,017
0,017
0,021
0,021
0,24
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,45
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,049
0,6
< 0,5
4,5
< 0,024
< 0,5
1,4
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,034
< 0,034
< 0,017
< 0,017
< 0,017
< 0,021
< 0,021
< 0,24
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,034
< 0,45
8,0
389
782
1
102
229
182

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

156
235
95

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168647/2009-0 - P27 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

48,9

%

71

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168648/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P28 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:43:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

87,2

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,046
0,5
0,5
0,5
0,023
0,5
0,5
0,009
0,009
0,009
0,009
0,029
0,029
0,015
0,015
0,015
0,018
0,018
0,21
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,38
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,046
< 0,5
< 0,5
5,0
< 0,023
< 0,5
1,1
< 0,009
< 0,009
< 0,009
< 0,009
< 0,029
< 0,029
< 0,015
< 0,015
< 0,015
< 0,018
< 0,018
< 0,21
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,029
< 0,38
8,1
345
422
935
50
3
0

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

0
12
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168648/2009-0 - P28 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

45,9

%

75

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168649/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P29 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:44:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

68,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,057
0,6
0,6
0,6
0,028
0,6
0,6
0,012
0,012
0,012
0,012
0,037
0,037
0,019
0,019
0,019
0,023
0,023
0,26
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,48
0,05
2
0,6
---------

< 0,6
< 0,057
1,3
< 0,6
18
0,50
0,7
2,5
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,037
< 0,037
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,023
< 0,023
< 0,26
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,48
7,6
322
696
160
277
202
106

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

81
125
49

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio

50

%

106

70-130

168649/2009-0 - P29 - SUP
Itrio

57

%

81

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168650/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P30 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:44:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

67,6

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,061
0,6
0,6
0,6
0,031
0,6
0,6
0,012
0,012
0,012
0,012
0,037
0,037
0,019
0,019
0,019
0,023
0,023
0,26
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,49
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,061
1,5
< 0,6
6,8
< 0,031
< 0,6
1,9
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,037
< 0,037
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,023
< 0,023
< 0,26
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,49
8,9
459
934
420
350
190
36

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

4
0
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168650/2009-0 - P30 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

61,1

%

77

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168651/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P31 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:45:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

69,7

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,051
0,5
0,5
0,5
0,026
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,036
0,036
0,018
0,018
0,018
0,022
0,022
0,26
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,47
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,051
1,4
< 0,5
9,1
0,27
< 0,5
2,5
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,036
< 0,036
< 0,018
< 0,018
< 0,018
< 0,022
< 0,022
< 0,26
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,47
7,6
381
719
7
108
122
155

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

231
295
82

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168651/2009-0 - P31 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

51,2

%

82

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168652/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P32 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:46:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

74,6

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,025
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,034
0,034
0,017
0,017
0,017
0,021
0,021
0,24
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,44
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,05
0,6
< 0,5
5,3
< 0,025
< 0,5
2,2
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,034
< 0,034
< 0,017
< 0,017
< 0,017
< 0,021
< 0,021
< 0,24
0,120
0,127
0,150
< 0,034
< 0,034
< 0,034
0,040
0,135
0,337
< 0,034
< 0,034
< 0,034
0,231
1,3
11
344
887
578
126
56
110

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

68
57
5

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio

50

%

106

70-130

168652/2009-0 - P32 - SUP
Itrio

50

%

78

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
Página 2 de 3 / B.A.: 168652/2009-0
Bioagri Ambiental - Piracicaba - SP. Rua Aljovil Martini, 201 - Dois Córregos - Piracicaba - SP - CEP: 13420-750 - Fone: (19) 3417.4700 - Fax: (19) 3417.4711 - vendas@bioagriambiental.com.br

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros Carbono Orgânico Total
não satisfazem os limites permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169869/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P33 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:17:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

61,3

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,065
0,6
0,6
0,6
0,032
0,6
0,6
0,13
0,13
0,13
0,13
0,41
0,41
0,21
0,21
0,21
0,25
0,25
2,86
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
5,3
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,065
4,5
20
14
0,16
2,0
12
< 0,13
< 0,13
< 0,13
< 0,13
< 0,41
< 0,41
< 0,21
< 0,21
< 0,21
< 0,25
< 0,25
< 2,86
1,3
2,7
1,3
< 0,41
< 0,41
< 0,41
< 0,41
< 0,41
1,1
< 0,41
< 0,41
< 0,41
1,0
9,4
6,1
587
869
0
0
25
192

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

371
309
103

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169869/2009-0 - P33 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

64,7

%

84

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168653/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P34 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:46:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

69,1

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,054
0,5
0,5
0,5
0,027
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,037
0,037
0,019
0,019
0,019
0,022
0,022
0,26
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,47
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,054
2,0
< 0,5
13
< 0,027
0,7
3,4
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,037
< 0,037
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,022
< 0,022
< 0,26
0,040
< 0,037
0,038
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
0,055
< 0,037
< 0,037
< 0,037
0,051
< 0,47
8,4
505
904
0
0
41
441

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

429
76
13

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168653/2009-0 - P34 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

53,6

%

76

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168654/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P35 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:47:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

68,6

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,056
0,6
0,6
0,6
0,028
0,6
0,6
0,011
0,011
0,011
0,011
0,037
0,037
0,019
0,019
0,019
0,022
0,022
0,26
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,48
0,05
2
0,6
---------

< 0,6
< 0,056
2,6
1,4
14
< 0,028
1,5
5,5
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,037
< 0,037
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,022
< 0,022
< 0,26
0,085
0,112
0,088
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
0,132
< 0,037
< 0,037
0,044
0,109
0,787
7,7
364
779
42
214
215
132

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

140
197
60

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168654/2009-0 - P35 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

56,1

%

81

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169872/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P9 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:19:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

60,7

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,7
0,067
0,7
0,7
0,7
0,033
0,7
0,7
0,13
0,13
0,13
0,13
0,42
0,42
0,21
0,21
0,21
0,25
0,25
2,88
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
5,35
0,05
4
0,7
---------

< 0,7
< 0,067
1,5
13
23
0,064
3,0
8,0
< 0,13
< 0,13
< 0,13
< 0,13
< 0,42
< 0,42
< 0,21
< 0,21
< 0,21
< 0,25
< 0,25
< 2,88
1,4
3,4
1,3
1,2
< 0,42
< 0,42
< 0,42
< 0,42
1,1
< 0,42
< 0,42
< 0,42
1,1
11
7,0
775
800
0
6
93
88

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

107
613
93

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio

50

%

106

70-130

169872/2009-0 - P9 - Sup
Itrio

67

%

74

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti

Página 3 de 3 / B.A.: 169872/2009-0
Bioagri Ambiental - Piracicaba - SP. Rua Aljovil Martini, 201 - Dois Córregos - Piracicaba - SP - CEP: 13420-750 - Fone: (19) 3417.4700 - Fax: (19) 3417.4711 - vendas@bioagriambiental.com.br

BOLETIM DE ANÁLISE N° 169871/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P36 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:18:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

58,4

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,7
0,07
0,7
0,7
0,7
0,035
0,7
0,7
0,13
0,13
0,13
0,13
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,26
0,26
3
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
5,56
0,05
3
0,7
---------

< 0,7
< 0,07
2,6
14
11
0,040
1,7
9,3
< 0,13
< 0,13
< 0,13
< 0,13
< 0,43
< 0,43
< 0,22
< 0,22
< 0,22
< 0,26
< 0,26
<3
2,3
4,5
2,7
1,2
< 0,43
0,509
< 0,43
< 0,43
1,8
< 0,43
< 0,43
< 0,43
2,1
17
7,6
627
1221
14
131
165
119

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

87
411
73

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169871/2009-0 - P36 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

69,6

%

77

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168655/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P37 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:47:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

70,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,054
0,5
0,5
0,5
0,027
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,036
0,036
0,018
0,018
0,018
0,022
0,022
0,25
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,47
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,054
1,1
< 0,5
7,8
< 0,027
< 0,5
2,3
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,036
< 0,036
< 0,018
< 0,018
< 0,018
< 0,022
< 0,022
< 0,25
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,036
< 0,47
7,1
409
697
5
107
328
445

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

99
15
1

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168655/2009-0 - P37 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

54,1

%

86

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168656/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P38 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:48:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

58,7

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,062
0,6
0,6
0,6
0,031
0,6
0,6
0,013
0,013
0,013
0,013
0,043
0,043
0,022
0,022
0,022
0,026
0,026
0,3
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,56
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,062
< 0,6
0,6
7,3
< 0,031
0,7
3,3
< 0,013
< 0,013
< 0,013
< 0,013
< 0,043
< 0,043
< 0,022
< 0,022
< 0,022
< 0,026
< 0,026
< 0,3
0,091
0,119
0,116
< 0,043
< 0,043
< 0,043
< 0,043
< 0,043
0,164
< 0,043
< 0,043
< 0,043
0,131
0,961
9,3
536
839
34
217
383
255

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

62
37
12

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168656/2009-0 - P38 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

61,7

%

75

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168657/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P39 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:48:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

68,1

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,054
0,5
0,5
0,5
0,027
0,5
0,5
0,011
0,011
0,011
0,011
0,037
0,037
0,019
0,019
0,019
0,022
0,022
0,26
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,48
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,054
2,1
< 0,5
8,9
< 0,027
0,5
3,3
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,011
< 0,037
< 0,037
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,022
< 0,022
< 0,26
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
0,038
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,037
< 0,48
6,5
581
782
0
32
176
344

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

212
153
83

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168657/2009-0 - P39 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

54,4

%

75

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169850/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F3 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:05:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

67,9

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,058
0,6
0,6
0,6
0,029
0,6
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,37
0,37
0,19
0,19
0,19
0,23
0,23
2,58
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
4,78
0,05
4
0,6
---------

< 0,6
< 0,058
2,0
8,9
9,1
0,14
1,3
7,5
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,37
< 0,37
< 0,19
< 0,19
< 0,19
< 0,23
< 0,23
< 2,58
0,569
0,846
0,532
< 0,37
< 0,37
< 0,37
< 0,37
< 0,37
0,441
< 0,37
< 0,37
< 0,37
0,403
< 4,78
7,8
1502
643
26
233
267
155

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

110
151
58

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169850/2009-0 - F3 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

57,5

%

79

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 168658/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P40 - SUP

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

24/10/2009 11:49:00

22/10/2009

Data de Elaboração do BA:

12/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

66,1

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,059
0,6
0,6
0,6
0,03
0,6
0,6
0,012
0,012
0,012
0,012
0,038
0,038
0,019
0,019
0,019
0,023
0,023
0,27
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,5
0,05
2
0,6
---------

< 0,6
< 0,059
1,3
1,2
11
< 0,03
1,2
4,1
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,012
< 0,038
< 0,038
< 0,019
< 0,019
< 0,019
< 0,023
< 0,023
< 0,27
0,053
0,082
0,061
0,046
< 0,038
< 0,038
< 0,038
< 0,038
0,076
< 0,038
< 0,038
< 0,038
0,070
0,576
9,5
294
673
416
409
96
18

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

14
44
3

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
168658/2009-0 - P40 - SUP
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

59,1

%

88

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169851/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F4 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:06:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

67,7

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,059
0,6
0,6
0,6
0,03
0,6
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,37
0,37
0,19
0,19
0,19
0,23
0,23
2,58
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
4,78
0,05
5
0,6
---------

< 0,6
< 0,059
1,6
9,9
8,2
0,14
0,9
6,1
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,37
< 0,37
< 0,19
< 0,19
< 0,19
< 0,23
< 0,23
< 2,58
0,690
1,1
0,654
< 0,37
< 0,37
< 0,37
< 0,37
< 0,37
0,716
< 0,37
< 0,37
< 0,37
0,644
5,3
9,6
794
713
1
173
350
205

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

58
150
63

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169851/2009-0 - F4 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

59,1

%

79

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169859/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P4 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:11:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

63,2

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,058
0,6
0,6
0,6
0,029
0,6
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,24
0,24
2,77
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
5,14
0,05
3
0,6
---------

< 0,6
< 0,058
0,8
8,7
13
0,13
1,9
7,5
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,4
< 0,4
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,24
< 0,24
< 2,77
0,983
1,7
0,960
< 0,4
< 0,4
< 0,4
< 0,4
< 0,4
0,819
< 0,4
< 0,4
< 0,4
0,761
6,8
5,7
617
577
26
164
174
140

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

177
247
72

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169859/2009-0 - P4 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

58,2

%

79

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169852/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F5 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:06:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

77,3

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,025
0,5
0,5
0,097
0,097
0,097
0,097
0,33
0,33
0,17
0,17
0,17
0,2
0,2
2,26
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
4,2
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,05
1,2
5,8
6,5
0,11
< 0,5
4,2
< 0,097
< 0,097
< 0,097
< 0,097
< 0,33
< 0,33
< 0,17
< 0,17
< 0,17
< 0,2
< 0,2
< 2,26
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 4,2
14
1207
671
0
23
206
555

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

194
22
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169852/2009-0 - F5 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

50,1

%

72

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros Carbono Orgânico Total
não satisfazem os limites permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Rogério Caldorin
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169880/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P5 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:23:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

64,6

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,6
0,064
0,6
0,6
0,6
0,032
0,6
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,39
0,39
0,2
0,2
0,2
0,24
0,24
2,7
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
5,01
0,05
3
0,6
---------

42
< 0,064
4,1
9,9
19
0,10
6,3
8,3
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,39
< 0,39
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,24
< 0,24
< 2,7
1,8
3,5
1,9
1,1
< 0,39
< 0,39
< 0,39
< 0,39
1,2
< 0,39
< 0,39
< 0,39
1,4
12
7,9
676
1134
1
262
227
98

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

140
202
70

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169880/2009-0 - P5 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

64,5

%

71

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169853/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F6 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:07:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

75,2

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,053
0,5
0,5
0,5
0,026
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,34
0,34
0,17
0,17
0,17
0,2
0,2
2,33
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
4,32
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,053
1,5
6,7
6,5
0,12
< 0,5
3,7
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,34
< 0,34
< 0,17
< 0,17
< 0,17
< 0,2
< 0,2
< 2,33
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 0,34
< 4,32
8,2
947
648
1
69
264
515

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

145
6
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169853/2009-0 - F6 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

52,8

%

70

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Rogério Caldorin
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169882/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P6 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:24:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

70,2

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,054
0,5
0,5
0,5
0,027
0,5
0,5
0,11
0,11
0,11
0,11
0,36
0,36
0,18
0,18
0,18
0,22
0,22
2,49
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
4,63
0,05
3
0,5
---------

29
< 0,054
3,1
8,5
9,7
0,12
1,7
6,9
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,11
< 0,36
< 0,36
< 0,18
< 0,18
< 0,18
< 0,22
< 0,22
< 2,49
< 0,36
0,607
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 0,36
< 4,63
5,8
679
735
0
33
245
413

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000

Página 1 de 3 / B.A.: 169882/2009-0
Bioagri Ambiental - Piracicaba - SP. Rua Aljovil Martini, 201 - Dois Córregos - Piracicaba - SP - CEP: 13420-750 - Fone: (19) 3417.4700 - Fax: (19) 3417.4711 - vendas@bioagriambiental.com.br

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

147
135
27

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio

50

%

106

70-130

169882/2009-0 - P6 - Sup
Itrio

54

%

80

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
Joseane Maria Bulow
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169854/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F7 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:08:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

79,0

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,025
0,5
0,5
0,095
0,095
0,095
0,095
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
2,21
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
4,11
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,05
1,2
5,8
6,3
0,13
< 0,5
4,5
< 0,095
< 0,095
< 0,095
< 0,095
< 0,32
< 0,32
< 0,16
< 0,16
< 0,16
< 0,19
< 0,19
< 2,21
< 0,32
0,415
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 4,11
9,0
989
677
125
157
205
400

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

110
3
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169854/2009-0 - F7 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

50,2

%

75

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169861/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P7 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:12:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

55,2

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,7
0,067
0,7
0,7
0,7
0,033
0,7
0,7
0,14
0,14
0,14
0,14
0,46
0,46
0,23
0,23
0,23
0,28
0,28
3,18
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
5,89
0,05
3
0,7
---------

< 0,7
< 0,067
4,7
< 0,7
12
0,038
2,1
4,3
< 0,14
< 0,14
< 0,14
< 0,14
< 0,46
< 0,46
< 0,23
< 0,23
< 0,23
< 0,28
< 0,28
< 3,18
< 0,46
< 0,46
< 0,46
< 0,46
< 0,46
< 0,46
< 0,46
< 0,46
1,4
< 0,46
< 0,46
0,489
0,933
7,4
3,6
418
963
33
120
258
151

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

167
258
13

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169861/2009-0 - P7 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

66,6

%

85

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169855/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F8 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:08:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

75,8

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,053
0,5
0,5
0,5
0,027
0,5
0,5
0,099
0,099
0,099
0,099
0,33
0,33
0,17
0,17
0,17
0,2
0,2
2,31
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
4,28
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,053
0,6
7,4
5,4
0,032
< 0,5
3,5
< 0,099
< 0,099
< 0,099
< 0,099
< 0,33
< 0,33
< 0,17
< 0,17
< 0,17
< 0,2
< 0,2
< 2,31
< 0,33
0,495
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 0,33
< 4,28
8,6
987
607
5
105
252
392

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

144
69
33

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169855/2009-0 - F8 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

53,2

%

77

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169858/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

P8 - Sup

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:10:00

23/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

79,5

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,046
0,5
0,5
0,5
0,023
0,5
0,5
0,095
0,095
0,095
0,095
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
2,21
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
4,09
0,05
3
0,5
---------

< 0,5
< 0,046
1,9
< 0,5
8,9
0,036
2,4
4,2
< 0,095
< 0,095
< 0,095
< 0,095
< 0,32
< 0,32
< 0,16
< 0,16
< 0,16
< 0,19
< 0,19
< 2,21
0,409
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
< 0,32
0,522
0,648
< 0,32
< 0,32
< 0,32
0,421
4,8
6,4
538
481
15
143
160
119

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

153
350
60

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169858/2009-0 - P8 - Sup
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

45,9

%

81

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 169856/2009-0
Processo Comercial N° 20378/2009-2
DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante:

CTA - Serviços em Meio Amb. e Eng. Ltda

Endereço:

Rua Tereza Zanoni Caser, 265 - Pontal do Camburi - Vitória-ES - CEP: 29.062-070 .

Nome do Solicitante:

Alessandro Trazzi Pinto
DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:

F9 - Fundo

Amostra Rotulada como:

Sedimento

Coletor:

Interessado

Data da entrada no laboratório:

Data da coleta:

27/10/2009 12:09:00

24/10/2009

Data de Elaboração do BA:

16/11/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros
Porcentagem de Sólidos

Unidade

LQ

Resultados analíticos

% p/p

0,05

83,3

Unidade

LQ

Resultados analíticos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
% p/p
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

0,5
0,047
0,5
0,5
0,5
0,024
0,5
0,5
0,091
0,091
0,091
0,091
0,31
0,31
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
2,11
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
3,91
0,05
2
0,5
---------

< 0,5
< 0,047
0,9
9,0
5,2
0,15
< 0,5
3,2
< 0,091
< 0,091
< 0,091
< 0,091
< 0,31
< 0,31
< 0,16
< 0,16
< 0,16
< 0,19
< 0,19
< 2,11
< 0,31
0,536
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 0,31
< 3,91
8,2
886
525
119
108
231
433

Conama 344 - Nível 2 VMP
---

Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Mercúrio
Níquel
Zinco
BHC Alfa
BHC Beta
BHC Delta
BHC Gama
Cis Clordano
Trans Clordano
DDD (isômeros)
DDE (isômeros)
DDT (isômeros)
Dieldrin
Endrin
PCB´s (soma - lista holandesa)
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Criseno
Dibenzo(a,h)antraceno
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
2-Metilnaftaleno
Naftaleno
Pireno
Soma de PAHs
Carbono Orgânico Total
Nitrogênio Total Kjeldahl
Fósforo
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP
70
9,6
218
270
370
0,71
51,6
410
0,99
0,99
0,99
0,99
4,79
4,79
7,81
374
4,77
4,3
62,4
180
693
763
846
135
500
640
1100
1500
5100
540
670
2100
2600
--10
4800
2000
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Conama 344 - Sedimentos
Parâmetros

Unidade

LQ

Resultados analíticos

g/kg
g/kg
g/kg

-------

100
9
0

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)
Silte (0,062 a 0,00394 mm)
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)

Conama 344 - Nível 2 VMP

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO
Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo
167656/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo
Parâmetros
Mercúrio

Unidade
mg/kg

LQ
0,025

Resultados analíticos
< 0,025

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
167657/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023
Mercúrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

77,8

mg/kg

86

80 - 120

Controle de Qualidade - Metais - Solo
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Parâmetros
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Níquel
Chumbo
Zinco

Unidade
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LQ
0,5
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Resultados analíticos
< 0,5
< 0,05
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Ensaios de Recuperação
Parâmetros
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Cromo
Cobalto
Cobre
Ferro
Chumbo
Magnésio
Manganês
Níquel
Potássio
Selênio
Tálio
Vanádio
Zinco
Surrogates
170740/2009-0 - Branco de Análise - Metais - Solo
Itrio
170741/2009-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023
Itrio
169856/2009-0 - F9 - Fundo
Itrio

Quantidade
Adicionada

Unidade

Resultado da
Recuperação (%)

Faixa Aceitável de Recuperação
(%)

8470
380
75,5
0,92
5420
31
4,68
8,9
10700
213
3060
206
11
2230
105
111
21,7
93,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

89
104
99
136
114
116
107
101
103
108
114
107
95
135
107
104
115
111

70 - 130
95 - 105
85 - 115
50 - 150
85 - 115
80 - 120
85 - 115
80 - 120
85 - 115
90 - 110
85 - 115
90 - 110
85 - 115
65 - 135
90 - 110
90 - 110
70 - 130
85 - 115

50

%

103

70-130

50

%

106

70-130

47,3

%

130

70-130

Conama 344 - Nível 2 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas
ou Salobras - Nível 2

Notas
LQ = Limite de Quantificação.
Abrangência
O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
Data de realização das análises
A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e
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Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e
a continuidade do processo analítico.
Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.
Plano de Amostragem
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº
344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 2 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites
permitidos.
Referências Metodológicas
Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 113 / SMEWW 4500
Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser
Mercúrio: POP PA 037 / USEPA 1631, 245.7
Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMWW 2540B
SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270C, 3550B
Revisores
Débora Fernandes da Silva
Nereida Aparecida Bongiorno
André Alex Colletti
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Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XXXVI: Mapa Batimétrico

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XXXVII: Laudos Laboratoriais das Análises dos Recursos Hídricos
Superficiais.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XXXVIII: Laudos Laboratoriais das Análises dos Recursos Hídricos
Subterrâneos.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

QUALIDADE
UALIDADE
Controle de Qualidade
Conforme ABNT ISO/IEC 17025:2005

Boletim de Ensaio
Resp. Téc.: Carina Casal

Pág. 1 de 2

Emitido em: 16/06/2009

Lab-nº: 09/1563A

Análise em amostras de água
Cliente
Localização do Projeto
Data da Coleta
Entrega das amostras
Início dos ensaios/extração
Término dos ensaios

:
:
:
:
:
:

Centro de Tecnologia Ambiental
Barra do Sahy - ES
27/05/2009
28/05/2009
28/05/2009
16/06/2009

Projeto
Gerente do Projeto

:
:

Estaleiro
Bruno Berger

Parâmetro

INNOLAB do Brasil Ltda.
Rua Sacadura Cabral - 236
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Cep. 20221-161
CNPJ. 04.183.043/0001-00
Tel. (21) 3509-1750
Fax (21) 2233-4621

PM - 01

PM - 02

(µg/L)

(µg/L)

L.D.
(µg/L)

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VOC
Diclorodifluormetano
Bromometano
Fluortriclorometano
1,1-Dicloroeteno
Diclorometano
1,2-Dicloroeteno,trans
1,1-Dicloroetano
1,2-Dicloroeteno,cis
2,2-Dicloropropano
Bromoclorometano
Clorfórmio(triclorometano)
1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloropropeno
Benzeno
Tetracloreto de Carbono
Tricloroeteno
1,2-Dicloropropano
Dibromometano
Diclorobromometano
1,3-Dicloropropeno,trans
1,3-Dicloropropeno,cis
Tolueno
1,1,2-Tricloroetano
1,3-Dicloropropano
Dibromoclorometano
Tetracloroeteno
1,2-Dibromoetano
Clorobenzeno
1,1,1,2-Tetracloroetano

Conferido (F)

QUALIDADE
UALIDADE
Controle de Qualidade
Conforme ABNT ISO/IEC 17025:2005

Boletim de Ensaio
Resp. Téc.: Carina Casal

Pág. 2 de 2

Emitido em: 16/06/2009

Parâmetro

Lab-nº: 09/1563A

PM - 01

PM - 02

(µg/L)

(µg/L)

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

-

-

L.D.
(µg/L)

VOC
Etilbenzeno
m,p-xilenos
Estireno
o-xileno
Bromofórmio(Tribromometano)
Cumene(1-metil-etilbenzeno)
1,2,3-Tricloropropano
Bromobenzeno
n-Propilbenzeno
2-Clorotolueno
4-Clorotolueno
Mesitileno
Tert butilbenzeno
1,2,4-Trimetilbenzeno
Secbutilbenzeno
1,3-Diclorobenzeno
1,4-Diclorobenzeno
4-Isopropiltolueno
1,2-Diclorobenzeno
n-butilbenzeno
1,2-Dibromo 3 cloropropano
1,2,4-Triclorobenzeno
Hexaclorobutadieno
1,2,3-Triclorobenzeno
Cloreto de Vinila
1,1,2,2-Tetracloroetano
Total
Diluição (N.º vezes)

Padrões de Controle Analítico – PCA (Surrogate)
Taxa de Recuperação (Faixa de Aceitação: 70-130%)
(%)

2,5 Dibromotolueno

109

FM-004-L3N – Rev.00 18/02/2009– Apr. FEV/09

Observações
1. Ref. Método – EPA 8260 (C):2006/ EPA 5021 (A):2003
2. Nos ensaios são utilizados padrões rastreáveis ao SI (Sistema Internacional de Medidas).
3. Foram utilizados Brancos de Controle conforme metodologia informada
conferido

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

QUALIDADE
UALIDADE
Controle de Qualidade
Conforme ABNT ISO/IEC 17025:2005

Boletim de Ensaio
Resp. Téc.: Carina Casal

Pág. 1 de 1

Emitido em: 16/06/2009

Lab-nº: 09/1563B

Análise em amostras de água
Cliente
Localização do Projeto
Data da Coleta
Entrega das amostras
Início dos ensaios/extração
Término dos ensaios

:
:
:
:
:
:

Centro de Tecnologia Ambiental
Barra do Sahy - ES
27/05/2009
28/05/2009
28/05/2009
16/06/2009

Projeto
Gerente do Projeto

:
:

Estaleiro
Bruno Berger

Parâmetro

INNOLAB do Brasil Ltda.
Rua Sacadura Cabral - 236
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Cep. 20221-161
CNPJ. 04.183.043/0001-00
Tel. (21) 3509-1750
Fax (21) 2233-4621

PM - 01

PM - 02

(µg/L)

(µg/L)

L.D.
(µg/L)

Fenol

nd

nd

0,10

2-Metilfenol

nd

nd

0,10

3-,4-Metilfenol

nd

0,61

0,10

2,4-Dimetilfenol

nd

nd

0,10

2,3-Dimetilfenol

nd

nd

0,10

4-Etilfenol

nd

nd

0,10

2-Fenilfenol

nd

nd

0,10

2-Benzilfenol

nd

nd

0,10

4-Cloro-2-Metilfenol

nd

nd

0,10

2-Clorofenol

nd

nd

0,10

4-cloro-3-Metilfenol

nd

nd

0,10

2,4-Diclorofenol

nd

nd

0,10

2,4,6-Triclorofenol

nd

nd

0,10

2,3,4,6-Tetraclorofenol

nd

nd

0,10

Pentaclorofenol

nd

nd

0,10

Total

nd

0,61

1000

1000

-

-

Fenol por Composto

Quantidade de amostra (mL)
Diluição (N.º vezes)

FM-004-L3N – Rev.00 18/02/2009– Apr. FEV/09

Observações
1. Ref. Método – ISO 8165-2:1999
2. Foram utilizados Brancos de Controle conforme metodologia informada
conferido (F)

QUALIDADE
UALIDADE
Controle de Qualidade
Conforme ABNT ISO/IEC 17025:2005

Boletim de Ensaio
Resp. Téc.: Carina Casal

Emitido em: 16/06/2009

Análise em amostras líquidas
Cliente
Localização do Projeto
Data da Coleta
Entrega das amostras
Início dos ensaios/extração
Término dos ensaios

:
:
:
:
:
:

Centro de Tecnologia Ambiental
Barra do Sahy - ES
27/05/2009
28/05/2009
28/05/2009
16/06/2009

Projeto
Gerente do Projeto

:
:

Estaleiro
Bruno Berger

Pág. 1 de 2
Lab-nº: 09/1563C

INNOLAB do Brasil Ltda.
Rua Sacadura Cabral - 236
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Cep. 20221-161
CNPJ. 04.183.043/0001-00
Tel. (21) 3509-1750
Fax (21) 2233-4621

PM-01
(µg/L)

PM-02
(µg/L)

Alfa-HCH

nd

nd

0,01

Hexaclorobenzeno

nd

nd

0,01

Beta-HCH

nd

nd

0,01

Gamma-HCH (Lindano)

nd

nd

0,01

Delta-HCH

nd

nd

0,01

Epsilon-HCH

nd

nd

0,01

Heptacloro

nd

nd

0,01

Aldrin

nd

nd

0,01

Isodrin

nd

nd

0,01

Cis-Heptacloro Epóxido

nd

nd

0,01

Oxy-Clordano

nd

nd

0,01

Trans-Heptacloro Epóxido

nd

nd

0,01

Trans-Clordano

nd

nd

0,01

o,p`-DDE

nd

nd

0,01

Alfa-Endosulfan

nd

nd

0,01

Cis-Clordano

nd

nd

0,01

p,p`-DDE

nd

nd

0,01

Dieldrin

nd

nd

0,01

o,p`-DDD

nd

nd

0,01

Endrin

nd

nd

0,01

Beta-Endosulfan

nd

nd

0,01

p,p`-DDD

nd

nd

0,01

o,p`-DDT

nd

nd

0,01

p,p`-DDT

nd

nd

0,01

Metoxicloro

nd

nd

0,01

Mirex

nd

nd

0,01

Parâmetro

L.D.
(µg/L)

Pesticidas

Conferido (F)

QUALIDADE
UALIDADE
Controle de Qualidade
Conforme ABNT ISO/IEC 17025:2005

Boletim de Ensaio

Pág. 2 de 2

Resp. Téc.: Carina Casal

Emitido em: 16/06/2009

Parâmetro

PM-01
(µg/L)

PM-02
(µg/L)

Demeton S

nd

nd

5

Diazinona

nd

nd

5

Disulfoton

nd

nd

5

Metil Paration

nd

nd

5

Malation

nd

nd

5

Paration

nd

nd

5

Etion

nd

nd

5

Gution

nd

nd

5

Observações
1. Ref. Método – EPA 8270 (D)
2. Foram utilizados Brancos de Controle conforme metodologia informada
conferido

Lab-nº: 09/1563C

L.D.
(µg/L)

Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Boletim de Ensaio
Resp. Téc.: Gabriel Oliver

Pág. 1 de 2

Emitido em: 16/06/2009

Análise em amostras de água

Cliente
Localização do Projeto
Data da Coleta
Entrega das amostras
Início dos ensaios/extração
Término dos ensaios

:
:
:
:
:
:

Centro de Tecnologia Ambiental
Barra do Sahy - ES
27/05/2009
28/05/2009
28/05/2009
16/06/2009

Projeto
Gerente do Projeto

:
:

Estaleiro
Bruno Berger

Parâmetro

PM - 01
(mg/L)

PM - 02
(mg/L)

Al

0,45

104,13

As

nd

Cd

Lab-nº: 09/1563D

INNOLAB do Brasil Ltda.
Rua Sacadura Cabral - 236
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Cep. 20221-161
CNPJ. 04.183.043/0001-00
Tel. (21) 3509-1750
Fax (21) 2233-4621

L.Q.
(mg/L)

L.D.
(mg/L)

*3030F e 3120B

0,02

0,01

1,577

*3030F e 3120B

0,01

0,007

nd

0,022

*3030F e 3120B

0,002

0,001

Pb

nd

0,153

*3030F e 3120B

0,006

0,004

Cloreto

17

168

3

1

Cr

nd

1,841

*3030F e 3120B

0,003

0,001

0,0008

0,0012

MA-013-L2

0,001

0,0005

Fe

0,31

965,61

*3030F e 3120B

0,03

0,02

Mn

0,012

2,334

*3030F e 3120B

0,005

0,003

Hg

0,0002

0,0020

*3030F e 3112B

0,0005

0,0002

Na

12,73

96,56

*3030F e 3120B

0,04

0,02

Zn

0,332

0,401

*3030F e 3120B

0,008

0,004

Fenol

*APHA-AWWA 21ª Ed.
Conferido (F)

Ref. Método

Íon Seletivo

Laboratório de Ensaio acreditado
pela Cgcre/Inmetro de acordo com
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Boletim de Ensaio
Resp. Téc.: Gabriel Oliver

Emitido em: 16/06/2009

Pág. 2 de 2
Lab-nº: 09/1563D

Padrões de Controle Analítico (PCA)
Concentração esperada
(mg/L)

Concentração obtida
(mg/L)

Al

0,3

0,32

As

0,05

0,046

Cd

0,02

0,019

10

10

Cr

0,02

0,020

Fe

0,3

0,31

0,025

0,025

Hg

0,1

0,1001

Mn

0,02

0,019

Na

0,3

0,30

Pb

0,02

0,021

Zn

0,02

0,021

Cloreto

Fenol

FM-004-L2A – Rev.00 18/02/2009– Apr. FEV/09

Observações
1. Foram realizadas duplicatas em 10% das amostras e os resultados obtidos estão em conformidade com os critérios de aceitação estabelecidos.
2. Nos ensaios são utilizados padrões rastreáveis ao SI (Sistema Internacional de Medidas).
3. Foram utilizados Brancos de Controle conforme metodologia informada
conferido

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XXXIX: Mapa de Sensibilidade ambiental.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

387000

388000

Legenda
Espécies Ameaçada
Aechmea blanchetiana (Baker) L. B. Sm.
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & H.R. Sweet
Jacquinia armillaris Jacq
Paullinia riodocensis Somner
Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & Coe-Teixeira
7804000

7804000

Aracruz Celulose S/A

Vriesea neoglutinosa Mez
Espécies Endêmicas
APP - 50m ao redor de Brejo
APP - 15m ao redor de Lagos Artificiais
Área de Exclusão
ES - 010

Sensibilidade Ambiental
Áreas de Extrema Sensibilidade Ambiental - 3,7 ha
Áreas de Alta Sensibilidade Ambiental - 14 ha
Áreas de Média Sensibilidade Ambiental - 3,7 ha
Áreas de Baixa Sensibilidade Ambiental - 60,35 ha

Uso do Solo e Fitofisionomias
Estágio Inicial
Estágio Médio
Lago Artificial
Restinga - Arbustiva Fechada não Inundável - APP
Restinga - Floresta não Inundável - APP
Brejo
Silvicultura de Eucalipto
Rede Elétrica
Estrada Secundária
Elevatória de Esgoto
Massa d'Água

7803000

Oc

ea

no

At
lân

tic
o

ES

-0
10

7803000

Aracruz Celulose S/A

Projeção: Universal Transversa de Mercator.
Datum Horizontal: WGS-84.
Fuso: 24 Hemisfério Sul.

Área Peri-Urbana - Barra do Sahy

387000

388000

Projeto: Estudo de Impacto Ambiental - Licenciamento
Ambiental do Estaleiro Jurong.
Título:
Mapa de Sensibilidade Ambiental.
Localização: Resp. Técn.: Diogo Medici Poloni
Aracruz-ES Geógrafo CREA/ES-014129/D
Data: Escala: 40 20 0
Fonte:Apoio de campo;
40
Jun/09 1:4.000
m IEMA; Arcel /SA; IBGE.

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XL: Protocolo IPHAN.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XLI: Laudo de Vistoria Florestal IDAF.

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estaleiro Jurong Aracruz

Anexos

ANEXO XLII: Anotação de Responsabilidade Técnica

CTA-DT-254/09
Técnico Responsável

Revisão 00
Maio / 2009

ART On-Line

1 de 2

http://www.creaes.org.br/bridgesession/novoboleto/default.asp?numar...

LEI 6496/77

ART Nº: 200959009

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PARTE CONTRATADA
TÍTULO DO
PROFISSIONAL:

GEÓGRAFO

NOME DO PROFISSIONAL: DIOGO MEDICE POLONI

Nº DA CARTEIRA:

ES-014129/D

Nº DO VISTO:

EMPRESA EXECUTANTE:

REGISTRO CREA-ES:

999999

Nº DO VISTO:

SERVIÇO AUTÔNOMO

PARTE CONTRATANTE
NOME DO CONTRATANTE: CENTRO DE TECNOLOGIA EM AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
CPF/CNPJ:

39.793.153/0001-79

ENDEREÇO:

R. THEREZA ZANONI CASER, 385, PONTAL DE
TELEFONE:
CAMBURI - VITORIA / ES - CEP: 29062070

(27) 3345-4222

DADOS DO OBJETO DO CONTRATO
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:
ES - 010, , BARRA DO SAHY - ARACRUZ / ES - CEP: 29062070
ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S):
99 - OUTROS
PARTICIPAÇÃO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA, 103 - AUTORIA
NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO
NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S):
6201 - TRABALHOS TOPOGRÁFICOS , 6204 - LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS , 6205 - ELABORAÇÃO DE
CARTAS GEOGRÁFICAS
TIPO DA OBRA/SERVIÇO:
1999 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
PROJETO(S)/SERVIÇO(S):
18 - OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS
NOME DO PROPRIETÁRIO: ARACRUZ CELULOSE S/A
DIMENSÃO/QUANTIDADE: 85,00
VALOR DOS HONORÁRIOS (R$): 500,00

UNIDADE DE MEDIDA: HA
DATA DE INÍCIO: 1/6/2009

VALOR DO CONTRATO (R$): 500,00
DATA DE TÉRMINO (PREVISTO): 9/6/2009

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:
REALIZAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO COM COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIAS, DE POLIGONAL
EXISTENTES DE UMA ÁREA ESTUDADA. ALÉM DO MEMORIAL, CONSTA TAMBÉM O USO DO SOLO DO MESMO
POLÍGONO, GERADO POR FOTOINTERPRETAÇÃO DE ORTOFOTO.

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO CONTRATANTE:

ASSINATURA DO PROFISSIONAL
VALIDADA PELA SENHA ELETRÔNICA DA AGÊNCIA VIRTUAL

ENTIDADE DE CLASSE: NENHUMA ENTIDADE
TABELA UTILIZADA PARA CÁLCULO DA TAXA: TABELA 3
TAXA DA ART: R$ 30,00

ACESSO REALIZADO UTILIZANDO O IP: 201.39.112.117

9/6/2009 14:18

ART On-Line

2 de 2

http://www.creaes.org.br/bridgesession/novoboleto/default.asp?numar...

ART: 200959009
Linha Digitável: 10491.05297 96900.000009 00003.684222 6 42930000003000
Valor: R$ 30,00
Acesso realizado utilizando o IP: 201.39.112.117

Recibo do Sacado

104-0

10491.05297 96900.000009 00003.684222 6 42930000003000

Cedente

Agência/Código do Cedente

Espécie

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES

0167 / 052996-4

R$

Número do documento

CPF/CNPJ

Vencimento

200959009
(-) Desconto / Abatimentos

Quantidade

Nosso número

900000000000368422-4
Valor documento

9/7/2009
(-) Outras deduções

(+) M ora / M ulta

30,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

DIOGO MEDICE POLONI
Demonstrativo

Autenticação mecânica

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Corte na linha pontilhada

104-0

10491.05297 96900.000009 00003.684222 6 42930000003000

Local de pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

9/7/2009

Cedente

Agência/Código cedente

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Data do doc.

No documento

9/6/2009

200959009

Uso do banco

Carteira

Espécie

01

R$

0167 / 052996-4
Esp. doc.

Aceite

Data proces.

DM

N

9/6/2009

Quantidade

Valor Doc

Nosso número

900000000000368422-4
(=) Valor documento

30,00

30,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimentos

Pagavel em qualquer banco ate o vencimento preferencialmente na CAIXA e casas lotericas.

(-) Outras deduções

Pagamento referente à ART: 200959009

(+) M ora / M ulta
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado

DIOGO MEDICE POLONI-ES-014129/D
- - Sacador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

9/6/2009 14:18

ART On-Line
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LEI 6496/77

ART Nº: 20090126628

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PARTE CONTRATADA
TÍTULO DO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
PROFISSIONAL:
NOME DO PROFISSIONAL: MARCO AURÉLIO COSTA CAIADO
EMPRESA EXECUTANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO

Nº DA CARTEIRA:
ES-003757/D Nº DO VISTO: 0
REGISTRO CREA-ES: 999999
Nº DO VISTO:

PARTE CONTRATANTE
NOME DO CONTRATANTE: CENTRO DE TECNOLOGIA EM AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
CPF/CNPJ:
39793153000179
ENDEREÇO:
RUA TEREZA ZANONE CASER , 385, PONTAL
TELEFONE:
DE CAMBURI - VITÓRIA / ES - CEP: 29062070

(27) 3345-4222

DADOS DO OBJETO DO CONTRATO
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:
RODOVIA ES 010, S/N , BARRA DO SAHY - ARACRUZ / ES - CEP: 29000000
ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S):
13 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA/ ASSESSORIA TÉCNICA/ CONSULTORIA TÉCNICA
PARTICIPAÇÃO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA
NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA, 104 - EXECUÇÃO
NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S):
1199 - OUTROS
TIPO DA OBRA/SERVIÇO:
199 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
PROJETO(S)/SERVIÇO(S):
20 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA/RIMA
NOME DO PROPRIETÁRIO: JURONGDO BRASIL
DIMENSÃO/QUANTIDADE: 0,00
VALOR DOS HONORÁRIOS (R$): 5.000,00

UNIDADE DE MEDIDA:
VALOR DO CONTRATO (R$): 5.000,00
DATA DE INÍCIO: 1/3/2009 DATA DE TÉRMINO (PREVISTO): 18/12/2009

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:
COORDENAÇÃO TÉCNICA E ESTUDOS DE CLIMA, PEDOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ESTALEIRO JURONG ARACRUZ, EM BARRA DO SAHY, MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO CONTRATANTE:

ASSINATURA DO PROFISSIONAL
VALIDADA PELA SENHA ELETRÔNICA DA AGÊNCIA VIRTUAL

ENTIDADE DE CLASSE: SOC.ESPIRITO-SANTENSE DE ENG.AGRONOMOS
TABELA UTILIZADA PARA CÁLCULO DA TAXA: TABELA 1

TAXA DA ART: R$ 30,00

ACESSO REALIZADO UTILIZANDO O IP: 189.115.211.122

http://www.creaes.org.br/bridgesession/novoboleto/default.asp?numart=20090126628&ti... 17/12/2009

ART On-Line

Page 2 of 2

ART: 20090126628
Linha Digitável: 10491.05297 96900.000009 00006.196497 5 44680000003000
Valor: R$ 30,00
Acesso realizado utilizando o IP: 189.115.211.122
Recibo do Sacado

104-0

10491.05297 96900.000009 00006.196497 5 44680000003000

Cedente

Agência/Código do Cedente

Espécie

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES

0167 / 052996-4

R$

Número do documento

CPF/CNPJ

Vencimento

20090126628
(-) Desconto / Abatimentos

Quantidade

Nosso número

900000000000619649-2
Valor documento

31/12/2009
(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

30,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

MARCO AURÉLIO COSTA CAIADO
Demonstrativo

Autenticação mecânica

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Corte na linha pontilhada

104-0

10491.05297 96900.000009 00006.196497 5 44680000003000

Local de pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

31/12/2009

Cedente

Agência/Código cedente

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Data do doc.

No documento

17/12/2009

20090126628

Uso do banco

Carteira

Espécie

01

R$

0167 / 052996-4
Esp. doc.

Aceite

Data proces.

DM

N

17/12/2009

Quantidade

Valor Doc

Nosso número

900000000000619649-2
(=) Valor documento

30,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

30,00
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções

Pagavel em qualquer banco ate o vencimento preferencialmente na CAIXA e casas lotericas.
Pagamento referente à ART: 20090126628

(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado

MARCO AURÉLIO COSTA CAIADO-ES-003757/D
- - Sacador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

http://www.creaes.org.br/bridgesession/novoboleto/default.asp?numart=20090126628&ti... 17/12/2009

ART On-Line
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LEI 6496/77
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PARTE CONTRATADA
TÍTULO DO
PROFISSIONAL:

ENGENHEIRO MECÂNICO

NOME DO PROFISSIONAL: MAXSUEL MARCOS ROCHA PEREIRA
EMPRESA EXECUTANTE:

E-VIP ENGENHARIA, CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA

Nº DA CARTEIRA: ES-005469/D

Nº DO
VISTO:

REGISTRO
CREA-ES:

Nº DO
VISTO:

9836

0

PARTE CONTRATANTE
NOME DO CONTRATANTE: CTA CENTRO DE TECNOLOGIA EM AQÜICULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA
CPF/CNPJ:

39793153000179

ENDEREÇO:

RUA TEREZA ZANONI CASER, 385, PONTAL DE
TELEFONE:
CAMBURI - VITÓRIA / ES - CEP: 29062070

(27) 3345-4222

DADOS DO OBJETO DO CONTRATO
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:
RODOVIA ES-010, ZONA PORTUÁRIA, S/N , BARRA DO SAHY - VITORIA / ES - CEP: 29198067
ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S):
13 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA/ ASSESSORIA TÉCNICA/ CONSULTORIA TÉCNICA
PARTICIPAÇÃO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA
NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO
NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S):
1205 - CONTROLE DA POLUIÇÃO , 3110 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS , 3199 - OUTROS
TIPO DA OBRA/SERVIÇO:
304 - PORTOS , 899 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS , 1999 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
PROJETO(S)/SERVIÇO(S):
8 - PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, 20 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA/RIMA
NOME DO PROPRIETÁRIO: MARTIN CHEAH KOK CHOON / SIEW KAM ONN
DIMENSÃO/QUANTIDADE: 0,00

UNIDADE DE MEDIDA:
DATA DE INÍCIO: 15/5/2009

VALOR DO CONTRATO (R$): 11.500,00
DATA DE TÉRMINO (PREVISTO): 4/12/2009

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:
PROGNÓSTICO EDA QUALIDADE DO AR EM TORNO DO ESTALEIRO JURONG DO BRASIL. SIMULAÇÕES MATEMATICAS
DA QUALIDADE DO AR DOS POLUENTE PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO (PTS), PARTÍCULAS INALÁVEIS (PM10) E
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS NÃO METANO (NMVOC).

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO CONTRATANTE:

ASSINATURA DO PROFISSIONAL
VALIDADA PELA SENHA ELETRÔNICA DA AGÊNCIA VIRTUAL

ENTIDADE DE CLASSE: NENHUMA ENTIDADE
TABELA UTILIZADA PARA CÁLCULO DA TAXA: TABELA 1
TAXA DA ART: R$ 75,00

ACESSO REALIZADO UTILIZANDO O IP: 201.78.184.193

24/11/2009 20:50

ART On-Line

2 de 2

http://www.creaes.org.br/bridgesession/novoboleto/default.asp?numar...

ART: 20090117900
Linha Digitável: 10491.05297 96900.000009 00004.934097 7 44610000007500
Valor: R$ 75,00
Acesso realizado utilizando o IP: 201.78.184.193

Recibo do Sacado

104-0

10491.05297 96900.000009 00004.934097 7 44610000007500

Cedente

Agência/Código do Cedente

Espécie

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES

0167 / 052996-4

R$

Número do documento

CPF/CNPJ

Vencimento

20090117900
(-) Desconto / Abatimentos

Quantidade

Nosso número

900000000000493409-7
Valor documento

24/12/2009
(-) Outras deduções

(+) M ora / M ulta

75,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

E-VIP ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Demonstrativo

Autenticação mecânica

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Corte na linha pontilhada

104-0

10491.05297 96900.000009 00004.934097 7 44610000007500

Local de pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

24/12/2009

Cedente

Agência/Código cedente

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Data do doc.

No documento

24/11/2009

20090117900

Uso do banco

Carteira

Espécie

01

R$

0167 / 052996-4
Esp. doc.

Aceite

Data proces.

DM

N

24/11/2009

Quantidade

Valor Doc

Nosso número

900000000000493409-7
(=) Valor documento

75,00

75,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimentos

Pagavel em qualquer banco ate o vencimento preferencialmente na CAIXA e casas lotericas.

(-) Outras deduções

Pagamento referente à ART: 20090117900

(+) M ora / M ulta
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado

E-VIP ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-9836
- - Sacador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

24/11/2009 20:50

ART On-Line

1 de 1

http://www.creaes.org.br/bridgesession/novoboleto/default.asp?tipoSa...

ART: 200968758
Linha Digitável: 10491.05297 96900.000009 00003.865052 1 43210000003000
Valor: R$ 30,00
Acesso realizado utilizando o IP: 201.78.163.152

Recibo do Sacado

104-0

10491.05297 96900.000009 00003.865052 1 43210000003000

Cedente

Agência/Código do Cedente

Espécie

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES

0167 / 052996-4

R$

Número do documento

CPF/CNPJ

Vencimento

200968758
(-) Desconto / Abatimentos

Quantidade

Nosso número

900000000000386505-9
Valor documento

6/8/2009
(-) Outras deduções

(+) M ora / M ulta

30,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

VICTOR DE OLIVEIRA BORGES
Demonstrativo

Autenticação mecânica

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Corte na linha pontilhada

104-0

10491.05297 96900.000009 00003.865052 1 43210000003000

Local de pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

6/8/2009

Cedente

Agência/Código cedente

CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. E AGR. DO ES
Data do doc.

No documento

7/7/2009

200968758

Uso do banco

Carteira

Espécie

01

R$

0167 / 052996-4
Esp. doc.

Aceite

Data proces.

DM

N

7/7/2009

Quantidade

Valor Doc

Nosso número

900000000000386505-9
(=) Valor documento

30,00

30,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimentos

Pagavel em qualquer banco ate o vencimento preferencialmente na CAIXA e casas lotericas.

(-) Outras deduções

Pagamento referente à ART: 200968758

(+) M ora / M ulta
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado

VICTOR DE OLIVEIRA BORGES-ES-014976/D
- - Sacador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

7/7/2009 14:58

