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Neste item são descritos os impactos ambientais potenciais decorrentes das fases de 
Planejamento, Instalação e Operação do empreendimento Quarta Usina de Pelotização 
da Samarco, em Ponta de Ubu, Município de Anchieta – ES. Os impactos encontram-se 
classificados e associados às ações do empreendimento e estas às respectivas fases de 
ocorrência. 
 
Ressalta-se que a identificação dos impactos ambientais contou com a participação de 
toda a equipe responsável pela elaboração do presente Estudo de Impacto Ambiental, 
através de procedimentos interdisciplinares, de forma que fossem cobertos todos os 
aspectos relativos ao empreendimento em análise que pudessem resultar em 
consequências desfavoráveis ou favoráveis aos recursos naturais e/ou às condições 
socioeconômicas da área de influência do empreendimento. 
 
 
4.1 IDENTIFICAÇÃO DAS FASES DO EMPREENDIMENTO E 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 
 
Após a análise do empreendimento, foram identificadas as seguintes atividades 
separadas para cada fase: 
 

 Para a Fase de Planejamento: 
 

– Decisão pela implantação do empreendimento e sua divulgação. 
 

 Para a Fase de Implantação: 
 

– Contratação de mão de obra e serviços/ Aquisição de insumos e equipamentos. 
– Limpeza do terreno/ Abertura de Vias de Serviço/ Terraplenagem. 
– Transporte Rodoviário de pessoal, insumos e equipamentos. 
– Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras. 

 

 Para a Fase de Operação: 
 

– Contratação de mão de obra para a operação da Usina. 
– Operação da Usina de Pelotização. 
– Transporte Rodoviário de Insumos. 
– Comercialização/ Exportação de Produtos. 

 
Conforme apresentado, cada uma das fases consideradas contempla uma série de 
atividades previstas para serem desenvolvidas ao longo do período considerado em cada 
fase, conforme descritas a seguir. 
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4.1.1 FASE DE PLANEJAMENTO 
 

 DECISÃO PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SUA DIVULGAÇÃO. 
 
Representa a primeira atividade considerada no empreendimento e corresponde ao 
processo que se inicia no momento em que o empreendedor começa a considerar a 
realização do empreendimento, decide por sua instalação e torna pública esta decisão. 
Representa também o período em que se desenvolvem os projetos de detalhamento do 
empreendimento. 
 
Esta atividade tipicamente demanda a circulação de diferentes equipes técnicas na área 
objeto de estudo, quer seja para subsidiar o processo decisório do empreendedor, 
detalhar o projeto do empreendimento ou para diagnosticar a região visando à elaboração 
deste EIA. 
 
De modo geral, a divulgação da decisão vem acompanhada de um Cronograma de 
Instalação e ocorre de diversas formas, podendo ser via imprensa, via política, via 
comunidades da região próximas ao futuro empreendimento ou via mercado financeiro 
para as empresas cotadas em bolsa. 
 
 
4.1.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 

 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 
EQUIPAMENTOS 

 
Corresponde à primeira atividade prevista para a fase de implantação do 
empreendimento, uma vez que, anteriormente ao início da implantação propriamente dita, 
é necessária a contratação de mão de obra e serviços, além da aquisição/locação de 
equipamentos e insumos pelo empreendedor e suas empresas contratadas, por exemplo, 
maquinários para terraplenagem, materiais para as obras civis e para a montagem da 
unidade industrial. 
 
Para o desenvolvimento das atividades inerentes à instalação do empreendimento, será 
priorizada a contratação de mão de obra e serviços locais, desde que permitam o 
cumprimento dos prazos preestabelecidos na descrição do empreendimento. 
 
Da mesma forma, serão contratadas e alocadas no canteiro de obras diversas oficinas, 
por exemplo, montagem eletromecânica e montagem do forno, as quais demandam 
equipamentos e materiais específicos para as atividades que irão realizar nas obras de 
implantação. Outros serviços de apoio, fornecidos por terceiros, também serão 
contratados pelo empreendedor e suas empreiteiras para suprir as atividades de suporte 
e logística para a instalação da Usina, a exemplo de fornecedores de alimentação para o 
pessoal envolvido com as obras, coleta, recebimento e disposição de resíduos sólidos, 
fornecimento de óleo diesel, dentre outros. 
 
A aquisição destes materiais, equipamentos e serviços podem promover alterações na 
área onde se insere o empreendimento, na medida em que estabelece uma nova 
demanda por bens e serviços e contratação de mão de obra, constituindo-se assim em 
atividade importante para avaliação de alguns impactos potenciais no meio 
socioeconômico. 
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 LIMPEZA DO TERRENO/ ABERTURA DE VIAS DE SERVIÇO/ TERRAPLENAGEM 
 
Esta atividade corresponde a todas as operações da preparação do terreno que podem 
ser consideradas prévias à instalação do canteiro de obras e do empreendimento 
propriamente dito. 
 
É nesta atividade que ocorrem as supressões de vegetação e a movimentação de terra, 
tanto para a abertura de vias de acesso entre a rodovia e as áreas de implantação do 
empreendimento quanto para os serviços de terraplenagem para que se possam iniciar as 
obras civis.  
 
Canaletas de desvio de drenagem pluvial e outros tipos de controle de erosão serão 
construídos quando houver necessidade para prevenir erosão do solo. 
 
Durante esta atividade se iniciam a geração de resíduos bem como as emissões de 
ruídos e particulados para a atmosfera, decorrentes da movimentação local de veículos e 
equipamentos, ressaltando-se que estes aspectos tratam de emissões de rotina comuns a 
quaisquer empreendimentos de médio ou grande porte. Desta forma, esta atividade é 
importante para a avaliação de impactos nos meios físico, biótico e antrópico. 
 
 

 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAL, INSUMOS E EQUIPAMENTOS 
 
Durante a fase de implantação, haverá a necessidade de transportar o pessoal contratado 
para a execução das diversas operações necessárias à implantação, bem como seus 
serviços de apoio. 
 
Além disto, haverá a necessidade de transportar os insumos e equipamentos necessários 
tanto à construção e manutenção do canteiro de obras, como especificamente à 
implantação da Quarta Usina de Pelotização da Samarco (P4P). 
 
Dada a localização do empreendimento, com fácil acesso a rodovias, prevê-se que o 
transporte se dará preferencialmente, e em sua ampla maioria, por meio rodoviário. 
 
Assim, esta atividade considera, dentro do âmbito da área de influência indireta do meio 
antrópico, toda a movimentação de pessoal, insumos e equipamentos que ocorrerá desde 
o início da implantação do canteiro de obras até a conclusão da implantação da P4P. 
 
A área de influência indireta do meio antrópico (AII-MA) é a que abrange a maior área 
superficial, sendo formada pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica, 
Fundão, Iconha, Alfredo Chaves, Marataízes, Itapemirim, Rio Novo do Sul e Cachoeiro do 
Itapemirim. Como para a delimitação da AII-MA foram consideradas as pressões sobre o 
sistema viário, prevê-se que além desta área a dispersão das origens de pessoal e das 
fontes de insumos e equipamentos não provoque efeito impactante sobre a malha viária, 
justificando-se a limitação geográfica da análise dos impactos da atividade em questão. 
Como durante esta atividade será verificado um aumento na movimentação de veículos, 
tanto de pessoal como de cargas, bem como de alguns tributos decorrentes das obras de 
implantação da P4P, esta atividade é importante para a avaliação dos impactos nos três 
meios analisados. 
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 OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS/ OBRAS CIVIS/ MONTAGEM 
INDUSTRIAL 

 
Esta atividade corresponde desde a implantação do canteiro de obras e sua operação até 
a implantação completa do empreendimento propriamente dito, incluindo todas as 
operações descritas na caracterização da fase de implantação do empreendimento. 
Durante esta atividade, diversas interferências ocorrem nos meios físico e biótico na área 
prevista para implantação das obras, além de seus desdobramentos no meio 
socioeconômico na área de influência direta do empreendimento. Em resumo, consiste 
em atividade importante para a avaliação dos impactos nos três meios analisados. 
 
Com relação ao potencial de geração de efluentes oleosos e geração de resíduos, prevê-
se a adoção das seguintes diretrizes ambientais: 
 

 Quanto aos resíduos oleosos, deve ser evitada a manutenção e troca de óleo de 
veículos ao longo das vias de acesso. Estas atividades serão desenvolvidas na oficina 
de manutenção prevista no canteiro de obras. 

 

 Os resíduos sólidos gerados deverão ser adequadamente acondicionados e ter a 
correta disposição final. Para tanto, prevê-se a ampliação do sistema de 
gerenciamento de resíduos já em operação da área industrial da Samarco, de forma a 
absorver os resíduos gerados nesta atividade. 

 
 
4.1.3 FASE DE OPERAÇÃO 
 

 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A OPERAÇÃO DA USINA 
 
A contratação de mão de obra para operar a nova Usina consiste na primeira atividade da 
Fase de Operação do Empreendimento, uma vez que, anteriormente ao início da 
produção propriamente dita, a unidade deverá estar apta a iniciar o processo. 
 
Em sua Fase de Operação, a usina irá gerar um número menor de postos de trabalho do 
que na Fase de Implantação, porém de melhor qualidade e mais duradouro.  
 
Outros serviços de apoio, fornecidos por terceiros, também serão contratados pelo 
empreendedor de forma permanente, visando atender as necessidades de suporte e 
logística para a operação da Usina, a exemplo de uma empresa fornecedora de 
alimentação para os trabalhadores e transporte de pessoal da cidade até a Usina. 
 
Será dada prioridade à contratação de mão de obra e fornecedores de serviço locais, e 
desta forma, prevê-se que estas contratações sejam capazes de promover alterações no 
meio socioeconômico. 

 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE INSUMOS 
 
Dadas as características da fase de operação, prevê-se a necessidade de transporte dos 
insumos necessários para a operação da Quarta Usina de Pelotização da Samarco (P4P). 
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Além do transporte de insumos, também se incluirá nesta atividade o transporte dos 
colaboradores contratados para a operação da P4P, porém o maior fluxo será de 
insumos. 
 
Dada a similaridade entre o transporte nesta fase e o transporte que ocorre na Fase de 
Implantação, para a análise dos impactos desta atividade será utilizado o mesmo critério 
de limitação geográfica aplicado àquela fase. 
 
Como durante esta atividade será verificado um aumento na movimentação de veículos, 
principalmente de cargas, bem como de alguns tributos decorrentes das obras de 
implantação da P4P, esta atividade é importante para a avaliação dos impactos nos três 
meios analisados. 
 
 

 OPERAÇÃO DA USINA DE PELOTIZAÇÃO 
 
Por esta atividade entendem-se todas as operações e serviços de apoio necessários à 
obtenção dos produtos previstos para esta usina, a saber, pelotas e pellet feed. Como 
estas operações foram detalhadas na caracterização do empreendimento, não serão 
descritas aqui. 
 
É importante lembrar que a manutenção dos equipamentos faz parte da operação normal 
de qualquer empreendimento. As boas práticas de gestão empresarial recomendam dois 
tipos de manutenção: a não prevista, para equipamentos isolados que venham a 
apresentar falhas, e a programada, quando tipicamente todo um setor ou vários setores 
são paralisados para a realização de manutenção preventiva de todos os equipamentos. 
Tipicamente nestas paradas, a manutenção é realizada por equipes contratadas 
especialmente para este fim. 
 
Dadas as características destas atividades, prevê-se que sejam gerados impactos nos 
meios físico, biótico e antrópico. 
 
 

 COMERCIALIZAÇÃO/ EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
 
Por esta atividade entendem-se todas as operações de compra e venda dos produtos, 
tanto no mercado nacional, quanto internacional, as quais de certa forma caracterizam o 
propósito da implantação da Quarta Usina de Pelotização da Samarco, e cuja execução 
gerará impactos no meio antrópico. 
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4.2 METODOLOGIA UTILIZADA PARA A AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
 
Este tópico foi desenvolvido buscando a melhor forma de identificação e avaliação dos 
impactos potenciais decorrentes do empreendimento, considerando-se sempre a relação 
causa/efeito. 
 
A partir da discussão interdisciplinar da caracterização do empreendimento, de suas 
ações e do diagnóstico ambiental das áreas de influência, estabeleceu-se uma 
metodologia própria para identificação e classificação dos impactos, utilizando-se como 
instrumento básico uma matriz de interação. Esta Metodologia de Avaliação de Impactos 
Ambientais utilizada pela Cepemar se baseia na Matriz de Leopold (LEOPOLD et alii, 
1971), da qual se fez uma adaptação. 
 
Essa matriz de interação funciona como uma listagem de controle bidimendional, 
dispondo ao longo de seus eixos, vertical e horizontal respectivamente, as ações do 
empreendimento, por fase de ocorrência, e os fatores ambientais que poderão ser 
afetados, permitindo assinalar, nas quadrículas correspondentes às interseções das 
linhas e colunas, os impactos de cada ação sobre os componentes por ela modificados 
(GTZ/SUREHMA,1992).  
 
Cada uma destas interações foi avaliada, considerando-se os impactos resultantes quanto 
à sua categoria, forma de incidência, área de abrangência, duração, grau de 
reversibilidade, prazo para manifestação e magnitude. Os diversos fatores ambientais 
presentes nesta matriz são definidos e estabelecidos em função do diagnóstico ambiental 
realizado. 
 
Essa matriz apresenta uma visão integrada das ações do empreendimento, dos impactos 
delas decorrentes e dos fatores ambientais afetados, permitindo-se observar quais são as 
ações mais impactantes, qual a fase do empreendimento que gerará mais impactos e 
quais os fatores ambientais mais afetados. 
 
Na metodologia utilizada pela Cepemar, a partir da identificação dos impactos potenciais 
do empreendimento procede-se à descrição de cada impacto identificado, bem como a 
classificação/valoração desses impactos. Para esta classificação (tipo ou forma de 
incidência, categoria, área de abrangência, duração ou temporalidade, grau de 
reversibilidade, prazo para manifestação e magnitude), a Cepemar utiliza-se de planilhas 
específicas, que são preenchidas conjuntamente pela equipe multidisciplinar, com base 
nos critérios preestabelecidos. 
 
Para um melhor entendimento e mais fácil análise, optou-se por subdividir essa avaliação 
em 3 planilhas, que são apresentadas por meio afetado (físico, biótico e socioeconômico), 
com os impactos classificados, as observações pertinentes e as medidas 
potencializadoras ou mitigadoras propostas. 
 
Para a interpretação/classificação/valoração dos impactos ambientais, desenvolveu-se 
uma análise criteriosa que permitiu estabelecer previamente um prognóstico sobre eles, 
adotando-se os seguintes critérios para cada atributo: 
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 TIPO OU FORMA DE INCIDÊNCIA DO IMPACTO 
 
Este atributo para classificação do impacto considera a consequência do impacto ou de 
seus efeitos em relação ao empreendimento, podendo ser classificado como: 
 

 Direto: quando o impacto é resultante de uma simples relação de causa e efeito; ou 
 
 

 Indireto: quando o impacto é resultante de uma reação secundária em relação à ação, 
ou quando é parte de uma cadeia de reações. De modo geral, impactos indiretos são 
decorrentes de desdobramentos consequentes dos impactos diretos. 

 
 

 CATEGORIA DO IMPACTO 
 
O atributo categoria do impacto considera a sua classificação em positivo (benéfico) ou 
negativo (adverso), respectivamente, quando a ação resulta em melhoria  ou prejuízo 
da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental/social. 
 
 

 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 
A definição criteriosa e bem delimitada das áreas de influência de um determinado 
empreendimento permite a classificação da abrangência de um impacto em: 
 

 Impacto Local: quando este ou seus efeitos ocorrem ou se manifestam somente na 
área de influência direta definida para o empreendimento. 

 

 Impacto Regional: quando este ou seus efeitos ocorrem ou se manifestam também na 
área de influência indireta definida para o empreendimento. 

 

 Impacto Estratégico: quando este ou seus efeitos se manifestam em áreas que 
extrapolam as Áreas de Influência definidas para o empreendimento, sem, contudo, se 
apresentar como condicionante para ampliar tais áreas. 

 
 

 DURAÇÃO OU TEMPORALIDADE 
 
Este atributo de classificação/valoração corresponde ao tempo que o impacto pode ser 
verificado na área em que se manifesta, variando como temporário, permanente ou 
cíclico. Adotam-se os seguintes critérios para classificação em temporário ou 
permanente: 
 

 Temporário: Quando um impacto cessa a manifestação de seus efeitos em um 
horizonte temporal definido ou conhecido. 

 

 Permanente: Quando um impacto apresenta seus efeitos se estendendo além de um 
horizonte temporal definido ou conhecido, ou seja, pode ser considerado que ocorre por 
toda a vida útil do empreendimento.  

 

 Cíclico: Quando um impacto cessa a manifestação de seus efeitos em um horizonte 
temporal definido, porém volta a se repetir de forma sistemática ao longo do 
empreendimento. De modo geral, os períodos de repetição das ações que geram o 
impacto são conhecidos e planejados. 
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 GRAU DE REVERSIBILIDADE 
 
A classificação de um impacto segundo este atributo considera as possibilidades de ele 
ser reversível ou irreversível, para o que são utilizados os seguintes critérios: 
 
 

 Reversível: Quando é possível reverter a tendência do impacto ou os efeitos 
decorrentes das atividades do empreendimento, levando-se em conta a aplicação de 
medidas para sua reparação (no caso de impacto negativo) ou com a suspensão da 
atividade geradora do impacto. 

 

 Irreversível: Quando mesmo com a suspensão da atividade geradora do impacto não é 
possível reverter a sua tendência.  

 
 

 PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO 
 
Este atributo de um impacto considera o tempo para que ele ou seus efeitos se 
manifestem, desde a ação geradora, independentemente de sua área de abrangência, 
podendo ser classificado como imediato, de médio prazo ou de longo prazo. Procurando 
atribuir um aspecto quantitativo de tempo para este atributo, de forma a permitir uma 
classificação geral segundo um único critério de tempo, a metodologia utilizada se baseou 
nos critérios sugeridos por Rhode (1988), considerando-se a temporalidade para todos os 
impactos, como se segue: 
 

 Imediato: 1 ano ou menos. 
 

 Médio Prazo: 1 a 10 anos. 
 

 Longo Prazo: Acima de 10 anos. 
 
 

 MAGNITUDE 
 
Este atributo, na metodologia utilizada, considera a intensidade com que o impacto pode 
se manifestar, isto é, a intensidade com que as características ambientais podem ser 
alteradas, adotando-se uma escala nominal de fraca, média, forte ou variável. 
 
Para a classificação da magnitude também são considerados todos os 6 atributos de 
classificação já descritos anteriormente (categoria do impacto, forma de incidência, área 
de abrangência, duração ou temporalidade, grau de reversibilidade e prazo para 
manifestação). 
 
Desta forma, a classificação de um impacto segundo o atributo magnitude consolida 
também a avaliação de todos os outros atributos de classificação anteriormente citados, 
na medida em que realiza o balanço da classificação desses atributos, além de avaliar a 
intensidade e a propriedade cumulativa e sinérgica de cada impacto identificado e 
avaliado.  
 
Para a classificação das propriedades cumulativas e sinérgicas no âmbito do atributo 
magnitude, são consideradas a sucessão, a repetitividade ou a ciclicidade das atividades 
do empreendimento, além dos demais empreendimentos já existentes na mesma área de 
influência. 
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Esta cumulatividade pode ser avaliada considerando-se a potencialização do impacto a 
partir de outro impacto decorrente do próprio empreendimento ou de outro 
empreendimento que se faça presente na região em estudo. Para uma melhor avaliação 
da cumulatividade de cada impacto foram levadas em consideração, quando existentes, 
as referências bibliográficas da literatura nacional e internacional. 
 
Sempre que possível, a valoração da magnitude de um impacto se realiza segundo um 
critério não subjetivo, o que permite uma classificação quantitativa dele, portanto, mais 
precisa. 
 
Todavia, observa-se que a maior parte dos impactos potenciais previstos na Análise dos 
Impactos não é passível de ser mensurada quantitativamente, dificultando a comparação 
entre os efeitos decorrentes do empreendimento com a situação anterior à sua Instalação, 
não permitindo, assim, uma valoração objetiva com relação à magnitude dos impactos. 
Desta forma, na maior parte dos casos, há necessidade de utilizar critérios subjetivos, 
baseados principalmente no julgamento dos especialistas envolvidos. Também vale 
ressaltar que os critérios são variáveis entre os impactos, ou seja, a variação da 
magnitude pode depender de diferentes critérios, dependendo do impacto em análise. 
 
Para reduzir a subjetividade da avaliação quanto à magnitude de um impacto, é 
importante a presença de profissionais experientes e capacitados na equipe técnica, bem 
como uma permanente avaliação histórica envolvendo empreendimentos similares em 
outras áreas e seus efeitos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. 
 
Neste sentido, é fundamental que o diagnóstico ambiental realizado na área de influência 
do empreendimento tenha a profundidade e a abordagem condizente com a necessidade 
de formular um prognóstico para a região considerada, no qual as alterações decorrentes 
do empreendimento possam ser mais bem avaliadas, mesmo que somente de forma 
qualitativa, e consequentemente valoradas de forma mais precisa. 
 
Da mesma forma, é imprescindível o conhecimento das atividades a serem desenvolvidas 
pelo empreendimento, de forma a permitir um perfeito entendimento da relação de causa 
e efeito entre as atividades previstas e os componentes ambientais considerados. 
 
Para todos os casos, inclusive naqueles em que os impactos potenciais apresentam-se 
com dificuldades de quantificação, não sendo passíveis de serem avaliados segundo 
referências bibliográficas ou uma escala preestabelecida, utiliza-se para a sua 
classificação uma escala subjetiva, de 1 a 10, com a seguinte forma de valoração: 
 

 1 a 3 = intensidade fraca; 
 

 4 a 7 = intensidade média; 
 

 8 a 10 = intensidade forte. 
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Com relação à classificação dos impactos como de magnitude variável, observa-se que 
correspondem aos impactos cuja magnitude pode variar segundo as diferentes 
intensidades das ações que geraram este impacto, provocando efeitos de magnitudes 
diferentes. Procura-se, nestes casos, identificar as diferentes situações de variabilidade 
do impacto através da descrição de suas consequências conforme cada magnitude 
possível. Desta forma, para um impacto classificado como de magnitude variável, 
podendo variar como fraca, média e forte, são apresentadas descrições indicando as 
situações em que sua ocorrência se dará com magnitude fraca, média ou forte. 
 
No capítulo 5, serão apresentadas ações visando à redução ou eliminação dos impactos 
negativos (medidas mitigadoras) e também ações objetivando a maximização dos 
impactos positivos (medidas potencializadoras). 
 
 
4.3 IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
Apresentam-se a seguir a identificação e a discussão dos impactos ambientais potenciais 
referentes aos meios físico, biótico e antrópico relacionando-os à sua fase de ocorrência e 
às suas atividades geradoras. 
 
A avaliação dos impactos ambientais potenciais no processo de Planejamento, Instalação 
e Operação da Quarta Usina de Pelotização da Samarco (P4P) é realizada tomando-se 
como base as informações obtidas na fase de diagnóstico para cada componente 
ambiental e em relação às atividades previstas para serem desenvolvidas no 
empreendimento em suas três fases. 
 
É importante destacar que os impactos aqui identificados e descritos foram tomados com 
base em bibliografia de referência nos respectivos temas, em diagnósticos anteriores 
elaborados para empreendimentos similares e nas informações disponibilizadas pelo 
empreendedor, considerando-se, ainda, as percepções evidenciadas junto aos 
entrevistados pela equipe técnica nos municípios componentes da Área de Influência do 
empreendimento. 
 
Também é importante destacar que, em caso de impactos potenciais que apareçam em 
mais de uma atividade, a classificação apresentada é a mais restritiva, considerando 
todas as atividades, de forma a não subestimar os impactos. 
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4.3.1 IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 
 
4.3.1.1 Impactos na Qualidade do Ar 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NA AID PELO AUMENTO DA 
CONCENTRAÇÃO AMBIENTAL DE MATERIAL PARTICULADO EM 

SUSPENSÃO E PARTÍCULAS INALÁVEIS 
Fases do Empreendimento Atividades 

Instalação 
Limpeza do terreno/ Abertura de Vias de Serviço/ Terraplenagem; 

Transporte Rodoviário de pessoal, insumos e equipamentos; 
Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras 

 
Durante a fase de Instalação do empreendimento, as emissões atmosféricas mais 
significativas serão constituídas basicamente de material particulado em suspensão (PTS) 
e partículas inaláveis (PM10) provenientes da limpeza e preparação do terreno para a sua 
instalação, da abertura de vias de acesso, da movimentação de cargas, da intensificação 
de tráfego de veículo, das máquinas em atividades na obra e da construção civil nas 
escavações para instalação de pilares de sustentação das estruturas a serem edificadas. 
 
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 granulometria em sua maior parte superior a 100 micrômetros, com 
agregação e abrangência de, no máximo, dezenas de metros. Portanto, é esperado que a 
abrangência espacial dessas emissões fique restrita à área da Samarco. 
 
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. 
 
Portanto, o impacto será negativo, direto, de fraca magnitude, 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. 
 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO FÍSICO 

IMPACTO 
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR PELO AUMENTO DAS 
CONCENTRAÇÕES AMBIENTAIS DE PARTÍCULAS TOTAIS EM 
SUSPENSÃO (PTS), MATERIAL PARTICULADO (PM10), DIÓXIDO DE 
ENXOFRE (SO2) E DIÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO2).  

Fases do Empreendimento Atividades 
Operação Operação da Usina de Pelotização 
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Ao se comparar as emissões previstas para a atividade de Operação da Usina de 
Pelotização apresentadas no item 1.5 deste EIA com as concentrações ambientais 
regulamentadas pela legislação vigente para qualidade do ar (Resolução CONAMA n.º 
03/90), verifica-se que na área de abrangência da Samarco, o impacto sobre a qualidade 
do ar dar-se-á por partículas inaláveis (PM10), partículas totais em suspensão (PTS), 
dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de nitrogênio (NO2). 
 
As fontes em relação às emissões de material particulado neste empreendimento têm 
como característica a geração do PM10, correspondendo a grande parte do total das 
emissões de material particulado gerado nas chaminés da 1°, 2°, 3° e 4° Usina. Além 
disso, a indústria possui fontes de manuseio e estocagem de materiais granulados em 
pátios, tais como minério, calcário, carvão e outros, que representarão uma proporção 
maior de MPT (Material Particulado Total) em suas emissões. 
 
O prognóstico dos impactos sobre a qualidade do ar na fase de operação pode ser obtido 
através de simulações que traçam o que será provável de acontecer no futuro, quando a 
Samarco mineração estiver em operação no ano todo. 
 
 
4.3.1.2 Simulações da Qualidade do Ar na Área de Influência Direta 
 
As simulações da qualidade do ar têm como objetivo avaliar o impacto na atmosfera da 
emissão futura de poluentes resultante da expansão da Samarco Mineração. 
 
O complexo da Samarco Mineração, em Ubu, vem passando por constantes programas 
de expansão e modernização, visando à melhoria da qualidade de vida e ao 
desenvolvimento do município de Anchieta.  
 
A fim de identificar os impactos sobre a qualidade do ar na área de influência da fábrica, 
foi feito estudo para simular as concentrações no nível do solo dos seguintes poluentes: 
partículas totais em suspensão (PTS); partículas inaláveis menores do que 10 µg (PM10); 
dióxido de enxofre, (SO2) e o dióxido de nitrogênio (NO2). Estas simulações de poluentes 
são feitas por meio de um modelo matemático de dispersão atmosférica de larga 
aplicação, e aceito internacionalmente, o AERMOD. 
 
Para avaliação do impacto ambiental da emissão de poluentes, o modelo identificou as 
condições meteorológicas desfavoráveis e, consequentemente, a ocorrência das 
concentrações máximas possíveis de serem registradas na área de influência da 
indústria. 
 
Ressalta-se que todos os valores máximos determinados na modelagem são teóricos e 
conservadores, determinados com base no pior cenário de dispersão e no pior ponto 
localizado nos arredores do empreendimento. O pior cenário de dispersão é aquele que 
apresenta as piores condições meteorológicas para dispersão dos poluentes, enquanto 
que o pior ponto está associado à orientação e distância em relação à SAMARCO e ao 
relevo da região.  
 
Trata-se aqui de uma avaliação conservadora do pior cenário possível de geração de 
máxima concentração do poluente no ar ao redor do empreendimento. Destaca-se que, 
como em qualquer resultado de simulação por modelagem matemática, os resultados 
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simulados devem ser analisados como uma indicação de uma situação potencial, a qual 
pode não ocorrer. Em suma, a qualidade do ar de uma região somente pode ser 
realmente avaliada por meio de seu monitoramento contínuo, tendo em vista que a 
modelagem é apenas uma estimativa do potencial pior cenário da região. 
 
 
4.3.1.2.1 Descrição do Modelo de Dispersão de Poluentes 
 
Os cenários gerados foram simulados utilizando-se o modelo American Meteorological 
Society (AMS)/U.S. Environmental Protection Agency Regulatory Model – AERMOD 
(EPA, 2004a; 2004b; 2004g). O sistema para simulação consiste de dois pré-
processadores AERMAP (EPA, 2004e; 2004f) e AERMET (EPA, 2004c; 2004d), e um 
processador da dispersão de poluentes, AERMOD. 
 
O AERMAP é um pré-processador que interpola a grade de receptores e elevações 
topográficas dentro do domínio computacional do modelo de dispersão. Ele usa os dados 
de topografia para calcular a área de influência de cada ponto de elevação associado a 
cada receptor local. 
 
O AERMET é um pré-processador que utiliza dados meteorológicos de superfície para 
caracterizar os parâmetros relevantes e a estrutura vertical da Camada Limite Planetária 
(CLP) necessários ao modelo de dispersão. Os dados meteorológicos, medidos no local 
ou próximo ao empreendimento deverão ser representativos da meteorologia no domínio 
da modelagem. 
 
Até o ano de 2005, os modelos de dispersão do tipo ISC3 (EPA, 2003) eram os mais 
utilizados, mas atualmente são considerados modelos alternativos por estarem defasados 
em relação às descobertas dos últimos anos a respeito da turbulência atmosférica. Tal 
fato pode ser visto no portal http://www.epa.gov/scram001/dispersion_alt.htm (acessado 
em outubro/ 2008). Por isso, atualmente O AERMOD é juntamente com o CALPUFF, um 
dos dois modelos atualmente regulamentados pela Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), ambos de uso gratuito e 
que podem ser encontrados no portal 
http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm (acessado em outubro/ 2008). O 
AERMOD é utilizado para simulações de curtas distâncias, até 50 km, e o CALPUFF para 
distâncias até 200 km.  
 
No desenvolvimento do AERMOD, foram adotados critérios para produzir um modelo com 
atributos desejáveis para a regulamentação, tais como: 1) fornecer estimativas razoáveis 
de concentração uma grande variedade de condições com o mínimo de descontinuidades; 
2) ser de fácil uso e com poucos requisitos de tipo de computador, exigindo dados de 
entrada e de recursos computacionais como é modelo ISC3; 3) captar o essencial dos 
processos físicos ao mesmo tempo ser fundamentalmente simples, e, 4) acomodar 
modificações com facilidade como a ciência evolui. 
 
Em comparação com o modelo ISC3 (Industrial Complex Source), o AERMOD atualmente 
contém novos e melhores algoritmos para: 1) dispersão em condições de estabilidade 
convectiva e estável; 2) pluma de ascensão e empuxo; 3) pluma de penetração em 
elevadas inversões térmicas; 4) cálculo dos perfis verticais de vento, turbulência e 
temperatura baseados na Teoria de Similaridade de Monim-Obukhov (Stull, 1988); 5) 
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inclusão da camada limite urbana; e 6) tratamento de receptores em todos os tipos de 
terreno a partir da superfície até a altura da pluma. O AERMET contém uma melhor 
abordagem para caracterizar parâmetros fundamentais da CLP. Além disso, incluem itens 
novos formulações como os processos de deposições a úmido e a seco. 
 
A interface gráfica do AERMOD utilizada neste trabalho foi desenvolvida pela empresa 
Lakes Environmental, O ISC-AERMOD VIEW 6.2.0, que é a versão atual do AERMOD, 
que permite a execução do código computacional em processamento paralelo, por meio 
de Message Passing Interface (MPI). 
 
O MPI é uma biblioteca de subrotinas de comunicação, desenvolvidas em linguagem C e 
Fortran e que são utilizadas no desenvolvimento de programas para serem executados 
em mais de um processador, simultaneamente (paralelização de programas). Neste caso, 
o AERMOD foi executado utilizando quatro processadores, para a realização das 
simulações descritas neste capítulo. 
 
Maiores detalhes sobre a sua formulação e código computacional podem ser encontrados 
em EPA (2003, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2004e, 2004f, 2004g, 2008). Todos os 
documentos citados da EPA podem ser encontrados para download no portal 
http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm (acessado em outubro/2008). 
 
 

 PARÂMETROS DE ENTRADA DO MODELO DE DISPERSÃO 
 
Os parâmetros de emissões adotados para o cálculo das concentrações ambientes de 
poluentes foram obtidos por meio de estimativas teóricas e de campanhas reais de 
amostragens de chaminés como parte do programa permanente de controle das fontes 
fixas de emissões atmosféricas, além do controle de outros tipos de fontes, do tipo linha, 
área e volume. 
 
Todas as características das principais fontes de emissões atmosféricas do complexo de 
pelotização da Samarco consideradas no presente estudo são as listadas nas Tabelas 
1.2.3.1-1 a 1.5.3.1-8, apresentadas no item 1.5- Emissões Atmosféricas. 
 
As simulações foram realizadas para os seguintes poluentes: partículas totais em 
suspensão (PTS); partículas inaláveis menores do que 10 µg (PM10); dióxido de enxofre, 
(SO2) e o dióxido de nitrogênio (NO2). 
 
Neste contexto, o presente estudo foi elaborado com vistas a avaliar a qualidade do ar, a 
partir da capacidade atual do complexo de pelotização da Samarco, cuja produção de 
pelotas de minério de ferro é de 6.900.000 t/a para 1° usina, 7.100.000 t/a para a 2° usina, 
8.250.000 t/a para a 3° usina e 8.250.000 t/a para a futura 4° usina (cujo licenciamento 
prévio é objeto deste EIA). Desta forma, em função da produção futura de pelotas da 
Samarco Mineração, os padrões de emissões atmosféricas da planta para o estudo de 
dispersão de poluentes foram considerados os seguintes cenários: 
 
1. Cenário I – 4.° Usina, com produção anual de 8.250.000 t/ano; 
 

2. Cenário II – 1.°, 2.°, 3.° e 4.° Usina, com produção anual de 30.500.000 t/ano. 
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Também são fornecidos os dados das dimensões das edificações próximas às fontes de 
emissão. Essas edificações interferem na dispersão de poluentes, originando um 
fenômeno conhecido com Building Downwash (Schulman et alii, 2000), que, por meio da 
reflexão da pluma de poluentes nos prédios, pode causar uma mudança em seu curso 
normal, causando a sua queda no solo, conforme mostra a Figura 4.3.1.1.1-1. 
 

 
 

Figura 4.3.1.1.1-1: Efeito das edificações próximas às fontes de emissão (Building Downwash). 
 
Desta forma, realizaram-se as análises comparativas das alturas dos prédios com a altura 
das chaminés, levando em consideração a razão entre a altura da chaminé e altura dos 
prédios para a inclusão do efeito building downwash. Quando essa razão é maior do que 
2,5 (Schulman et al., 2000), não é necessário considerar o efeito das edificações, pois as 
chaminés são bem mais altas do que as outras estruturas da unidade, e assim, a 
estrutura da unidade não interfere na dispersão dos poluentes emitidos pela chaminé. A 
Figura 4.3.1.1.1-2 apresenta a localização dos prédios em relação às chaminés do 
complexo de pelotização da Samarco Mineração. 
 
Utilizaram-se os dados médios horários de velocidade e direção do vento, temperatura, 
umidade relativa, radiação incidente, pressão atmosférica e precipitação pluviométrica da 
estação meteorológica da Samarco, localizada na latitude 20º 47’ 0’’ S e longitude 40º 34’ 
40’’ W para o período de um ano, correspondendo a 1 de julho de 2007 a 30 de junho de 
2008. Também foram utilizados os dados de topografia da região com resolução de 90m, 
tomados do portal http://srtm.csi.cgiar.org/ de distribuição livre para todo o globo terrestre 
(Figura 4.3.1.1.1-3a). 
 
A região para a caracterização da qualidade do ar é a mesma a ser utilizada para as 
simulações da dispersão de NO2 do diagnóstico da qualidade do ar. Nessa região estão 
localizados os municípios de Anchieta e Guarapari, numa área retangular de 238,112 km2 
(17,651 km × 13,490 km), tendo a Samarco localizada nas coordenadas UTMx= 
335.267,90 e UTMy=7.702.001,00 do domínio computacional, considerado com uma 
malha de resolução de 250m (Figura 4.3.1.1.1-3b). Na direção vertical, o domínio 
estende-se até a altura da Camada Limite Planetária (CLP), que varia de 100m durante a 
noite até 2.000m durante o dia sobre a RGV. Os valores da CLP foram ajustados de 
acordo com Pereira (2005). 
 
A fim de estimar as concentrações dos poluentes em pontos específicos com o modelo 
matemático nos municípios de Anchieta e Guarapari, foram utilizadas as estações de 
qualidade do ar da Samarco localizadas em Ubu, Mãe-bá e Meaípe. Essas estações 
estão localizadas no entorno da Fábrica e podem ser vistas na Figura 4.3.1.1.1-3b. 
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Figura 4.3.1.1.1-2: Localização das chaminés e dos prédios de altura significativa que irão influenciar na dispersão de poluentes da Samarco Mineração gerada pelo 
AERMOD. Os pontos em vermelho são as fontes pontuais (chaminés); os pontos em azul são as fontes do tipo volume; e os retângulos maiores em azul são as 

edificações consideradas. 
 

Usina IV 

Usina III 

Usinas I e II 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 4.3.1.1.1-3: O retângulo de 17,651 km × 13,490 km representa o domínio computacional das simulações. 
Em (a), topografia gerada a partir dos dados do SRTM, com resolução de 90 metros. Em (b), foto de satélite da 

região de interesse, onde os pontos em vermelho são as estações de qualidade do ar da Samarco. 
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Na Tabela 4.3.1.1.1-1, são descritas a distribuição de frequência da direção e a 
velocidade do vento para o período de um ano, de 1 de julho de 2007 a 30 de junho de 
2008, com as respectivas faixas de velocidades. Na tabela, pode-se observar que a 
predominância dos ventos ocorre com a faixa de velocidade de 5,7 – 8,8 m/s, e direção 
predominante de NNE. 
 
Tabela 4.3.1.1.1-1: Distribuição de frequência combinada entre a direção e a velocidade 
média do vento da estação meteorológica da Samarco para o período de 01 de julho de 
2007 a 30 de junho de 2008. 
 

VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO (m/s) 
 

0,5 - 2,1 2,1 - 3,6 3,6 - 5,7 5,7 - 8,8 8,8 - 11,1 ≥ 11,1 Total 

N 168 130 224 434 221 54 1231 

NNE 110 99 190 637 504 340 1880 

NE 97 98 111 282 169 98 855 

ENE 88 90 75 50 10 4 317 

E 96 76 61 10 2 0 245 

ESE 62 93 87 25 9 1 277 

SE 58 83 127 79 13 1 361 

SSE 46 82 103 112 17 4 364 

S 98 177 134 83 20 0 512 

SSW 111 216 163 38 0 0 528 

SW 191 250 108 4 0 0 553 

WSW 251 112 25 1 0 0 389 

W 183 44 16 0 0 0 243 

WNW 150 48 10 1 0 0 209 

NW 153 110 17 6 0 0 286 

NNW 151 141 111 24 2 0 429 

D
IR

EÇ
Ã

O
 D

O
 V

EN
TO

 

Total 2013 1849 1562 1786 967 502 8679 

 
A Figura 4.3.1.1.1-4 apresenta os padrões de vento para o respectivo período de 
simulação. Observa-se que o vento predominante pertence ao quadrante N-E em 
decorrência da circulação anticiclônica do centro de Alta Pressão do Atlântico Sul, que 
atua de forma semiestacionária sobre a costa leste do Brasil. O vento soprando desse 
setor significa que a maior parte do tempo transporta os poluentes gerados na direção de 
Ubu e Anchieta. As demais direções estão relacionadas a intrusões de frentes frias (S), 
sistemas pré-frontais (SW), brisas marítima (E) e terrestre (W), além das circulações 
anabáticas e catabáticas, em virtude da proximidade com a cadeia de montanhas 
localizada a oeste. 
 
Códigos computacionais em Fortran 95 foram escritos para completar as medidas 
inválidas/ausentes da estação meteorológica da Samarco ocasionadas por falta de 
energia, manutenções periódicas, calibrações de equipamentos, erros de leitura etc. Para 
tanto, utilizou-se o método de interpolação sugerido por Goodin et alii (1979), tomando 
como base as estações meteorológicas de Carapina, Enseada do Suá, Vila Velha-Ibes, 
Cariacica-Ceasa, todas da Rede Automática da Qualidade do Ar, e da estação 
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meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada na Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES). Esses valores inválidos representam menos de 10% 
dos dados meteorológicos gerados para a região. 
 

 
 

Figura 4.3.1.1.1-4: padrões de vento em torno da Samarco Mineração  
para o ano de 01 de junho de 2007 a 31 de julho de 2008. 

 
 
4.3.1.2.2 Resultados Obtidos 
 
Os resultados das simulações foram gerados considerando os dois cenários para os 
poluentes PTS, PM10, NOX e SO2:  
 
1 Cenário I – 4° Usina, com produção anual de 8.250.000 t/ano; 
 

2 Cenário II – 1°, 2°, 3° e 4° Usina, com produção anual de 30.500.000 t/ano. 
 
Desses cenários se extraíram as concentrações médias anuais e as máximas integradas 
para cada um dos poluentes simulados, cujos resultados são apresentados na próxima 
seção. 
 
O critério para qualificação dos impactos decorrentes de alterações de concentrações de 
PTS, PM10, SO2 e NO2 sobre a qualidade do ar foi baseado nos valores de incrementos 
adicionais simulados nas áreas externas à região industrial para esses poluentes 
regulamentados. Desta forma, o critério utilizado foi o seguinte: 
 

• Incrementos da mesma ordem de grandeza das concentrações atualmente 
verificadas, ou seja, da ordem de dezenas ou unidades, foram avaliados como 
causadores de impactos de alta magnitude. 
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• Incrementos de ordem de grandeza inferior à das concentrações atualmente 
verificadas, ou seja, da ordem de unidades ou décimos, foram avaliados como 
causadores de impactos de média magnitude. 

 

• Incrementos duas ordens de grandeza abaixo das concentrações atualmente 
verificadas, ou seja, da ordem de décimos ou menores, foram avaliados como 
causadores de impactos de baixa magnitude. 

 
Concentrações ambientais de PTS não mais são utilizadas como medidas de impacto, 
haja vista sua baixa correlação com modificações da saúde humana. Como, porém, suas 
concentrações na região em estudo são altamente correlacionadas com PM10 , justifica-se 
o uso delas em escalas relativas para avaliação da importância dos impactos. Desta 
forma, a importância pode ser estabelecida pela proximidade da concentração com o 
padrão primário da Resolução CONAMA n.º 03, para a qual será levado o ambiente em 
um dado local, devido às emissões adicionais de um empreendimento. Para 
concentrações totais esperadas abaixo de 24 μg/m3, a importância pode ser considerada 
baixa, entre 24 μg/m3 e 48 μg/m3, média, e acima de 48 μg/m3, alta. 
 
No que se refere ao PM10, a importância também é estabelecida pela proximidade da 
concentração com o padrão primário da Resolução CONAMA n.º 03. Para concentrações 
totais esperadas abaixo de 15 μg/m3, a importância pode ser considerada baixa, entre 15 
μg/m3 e 30 μg/m3, média, e acima de 30 μg/m3, alta. 
 
Da mesma forma, a importância do SO2 pode ser estabelecida pela proximidade da 
concentração com o padrão primário da Resolução CONAMA n.º 03, para a qual será 
levado o ambiente em um dado local, devido às emissões adicionais de um 
empreendimento. Para concentrações totais esperadas abaixo de 24 μg/m3, a importância 
pode ser considerada baixa, entre 24 μg/m3 e 48 μg/m3, média, e acima de 48 μg/m3, alta. 
 
Nas áreas habitadas da região, a concentração média ambiental de NO2 deverá, nos 
próximos anos, sofrer acréscimos que serão mais fortemente dependentes do aumento do 
tráfego de veículos automotores do que das emissões industriais. O valor médio anual 
admissível pela legislação brasileira é de 100 μg/m3, havendo na região concentrações 
medidas em torno de 50 μg/m3. Essas características justificam o uso da escala de 
incrementos maiores que 10 μg/m3 como de impacto de alta magnitude, entre 5 μg/m3 e 
10 μg/m3 como de impacto de média magnitude e até 5 μg/m3 como de baixa magnitude, 
haja vista que concentrações muito mais elevadas que as atuais deverão ser medidas nos 
próximos cinco a dez anos, considerando-se a tendência atual de crescimento industrial 
na região. 
 
 
♦ PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO (PTS) 
 
Nas Tabelas 4.3.1.1.2-1 e 4.3.1.1.2-2 são apresentadas, respectivamente, as máximas 
concentrações médias de 24 horas e anual das partículas totais em suspensão, PTS, 
como resultado da simulação das emissões dos diferentes tipos de fontes da Samarco. 
Observa-se que as contribuições integradas dos cenários I e II atendem a Resolução 
CONAMA n.º 03 nos pontos de monitoramento das estações da Samarco. 
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Tabela 4.3.1.1.2-1: Incrementos nas máximas concentrações médias de 24 horas de PTS 
nas estações de qualidade do ar. 
 

PTS (µg/m3) 
ESTAÇÃO 

CENÁRIO I CENÁRIO II 
Anchieta < 5 < 20 

Ubu < 20 ≤ 50 
Mãe-bá < 40 < 130 
Meaípe < 10 ≤ 30 

 
 
Tabela 4.3.1.1.2-2: Incrementos nas concentrações médias anuais de PTS nas estações 
de qualidade do ar. 
 

PTS (µg/m3) 
ESTAÇÃO 

CENÁRIO I CENÁRIO II 
Anchieta < 1 < 3 

Ubu ≤ 2 < 10 
Mãe-bá < 3 < 20 
Meaípe < 1 < 3 

 
Os mapas das isolinhas de concentrações de PTS para as médias de 24 horas e anuais 
para os cenários I (Quarta Usina) e II (Complexo de Ubu) são mostrados nas Figuras 
4.3.1.1.2-1 a 4.3.1.1.2-4. Observa-se que as isolinhas concentrações médias anuais 
seguem uma tendência das direções predominantes do vento médio. O ponto de 
concentração máxima (média de 24 horas) está próximo à 4° Usina, para o cenário I, e 
próximo à 1°, 2° e 3° Usina para o cenário II. Tais regiões apresentam os menores 
gradientes de concentração. 
 
A máxima concentração da média de 24 horas (Figura 4.3.1.1.2-3) pode ser vista na 
região interna às isolinhas de concentração em azul, em que os níveis de concentrações 
de PTS podem ultrapassar o estabelecido pela Resolução CONAMA n.º 03 em condições 
meteorológicas desfavoráveis, como ventos fracos e baixa altura da camada limite 
atmosférica. A média anual (Figura 4.3.1.1.2-4) encontra-se dentro do padrão de 
qualidade do ar, com 90,9% do máximo estabelecido pela legislação. Tais valores se 
localizam nas proximidades da 1°, 2°, 3° e 4° usinas das Figuras 4.3.1.1.2-3 e 4.3.1.1.2-4. 
Também pode ser visto que a região interior ao círculo em azul inclui a área industrial da 
Samarco e parte da Rodovia do Sol. 
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Figura 4.3.1.1.2-1: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 24 horas de PTS, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-2: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas de concentrações da média anual de PTS, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-3: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 24 horas de PTS, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. A região interior à isolinha em azul pode ultrapassar o Padrão Primário relacionado 
à média de 24h (curta duração). A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-4: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas de concentrações da média anual de PTS, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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♦ MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL (PM10) 
 
Nas Tabelas 4.3.1.1.2-3 e 4.3.1.1.2-4 são apresentadas, respectivamente, as máximas 
concentrações médias de 24h e a concentração média anual das partículas inaláveis 
(PM10) como resultado da simulação das emissões das diferentes tipos de fontes da 
Samarco. Observa-se que as contribuições integradas dos cenários I e II atendem a 
Resolução CONAMA n.º 03 nos pontos de monitoramento das estações da Samarco. 
 
Tabela 4.3.1.1.2-3: Incrementos nas máximas concentrações médias de 24 horas de PM10 
nas estações de qualidade do ar. 
 

PM10 (µg/m3) ESTAÇÃO 
CENÁRIO I CENÁRIO II 

Anchieta < 1 < 5 
Ubu < 5 < 20 
Mãe-bá < 10 < 40 
Meaípe < 2 < 10 

 
 
Tabela 4.3.1.1.2-4: Incrementos nas concentrações médias anuais de PM10 nas estações 
de qualidade do ar. 
 

PM10 (µg/m3) 
ESTAÇÃO 

CENÁRIO I CENÁRIO II 
Anchieta < 0,5 < 1 
Ubu ≤ 1 < 5 
Mãe-bá < 2 < 10 
Meaípe < 0,5 < 3 

 
 
Os mapas das isolinhas de concentrações de PM10 para as máximas das concentrações 
médias de 24 horas e das concentrações médias anuais para os cenários I (Quarta Usina) 
e II (Complexo de Ubu) são mostrados nas Figuras 4.3.1.1.2-5 a 4.3.1.1.2-8. Observa-se 
que as isolinhas concentrações médias anuais seguem uma tendência das direções 
predominantes do vento. O ponto de concentração máxima (média de 24 horas) está 
próximo à 4° Usina, para o cenário I, é próximo à 1°, 2° e 3° Usina para o cenário II. 
 
Pode também ser visto, na Figura 4.3.1.1.2-7, que a região apresenta níveis de 
concentração abaixo do estabelecido pela Resolução CONAMA n.º 03, podendo alcançar 
cerca de 58,47% do valor máximo estabelecido para a média de 24 horas, no ponto em 
verde, de máxima magnitude. Já a média anual representa 53,4% do valor máximo 
estabelecido pela legislação vigente. Ambos os valores se localizam nas proximidades da 
1°, 2°, 3° e 4° usina. 
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Figura 4.3.1.1.2-5: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 24 horas de PM10, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco.  
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-6: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas de concentrações da média anual de PM10, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-7: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 24 horas de PM10, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-8: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas de concentrações da média anual de PM10, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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♦ DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) 
 
Nas Tabelas 4.3.1.1.2-5 e 4.3.1.1.2-6 são apresentadas, respectivamente, as máximas 
concentrações médias de 24h e a concentração média anual de dióxido de enxofre, SO2, 
como resultado da simulação das emissões dos diferentes tipos de fontes da Samarco. 
Observa-se que as contribuições integradas dos cenários I e II atendem a Resolução 
CONAMA n.º 03 para todos os pontos de monitoramento das estações da Samarco 
abaixo dos valores previstos. 
 
Tabela 4.3.1.1.2-5: Incrementos nas máximas concentrações médias de 24 horas de SO2 
nas estações de qualidade do ar. 
 

SO2 (µg/m3) 
ESTAÇÃO 

CENÁRIO I CENÁRIO II 
Anchieta ≤ 2 < 30 
Ubu ≤ 10 ≤ 50 
Mãe-bá < 20 < 100 
Meaípe < 5 < 30 

 
 
Tabela 4.3.1.1.2-6: Incrementos nas máximas concentrações médias anuais de SO2 nas 
estações de qualidade do ar. 
 

SO2 (µg/m3) 
ESTAÇÃO 

CENÁRIO I CENÁRIO II 
Anchieta < 0,5 < 3 
Ubu < 2 < 10 
Mãe-bá < 2 < 10 
Meaípe < 0,5 < 3 

 
 
Os mapas das isolinhas de SO2 para as máximas concentrações médias de 24 horas e 
para as concentrações médias anuais para os cenários I (Quarta Usina) e II (Complexo de 
Ubu) são mostrados nas Figuras 4.3.1.1.2-9 a 4.3.1.1.2-12. Observa-se que as isolinhas 
das máximas concentrações médias anuais seguem uma tendência das direções 
predominantes do vento. O ponto de concentração máxima (média de 24 horas) está 
próximo à  4°Usina, para os cenários I e II. 
 
Pode também ser visto na Figura 4.3.1.1.2-11 que os níveis de concentrações de SO2 
ficam abaixo do estabelecido pela Resolução CONAMA 03, podendo alcançar 90,5% para 
o valor máximo da média de 24 horas. Já a média anual (Figura 4.3.1.1.2-12) representa 
60,25% do valor máximo estabelecido pela legislação vigente. 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 4 
33/86 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

 
 

Figura 4.3.1.1.2-9: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 24 horas de SO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-10: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas de concentrações da média anual de SO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-11: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 24 horas de SO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-12: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas de concentrações da média anual de SO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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♦ DIÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO2) 
 
Nas Tabelas 4.3.1.1.2-7 e 4.3.1.1.2-8 são apresentadas, respectivamente, as máximas 
concentrações médias de 1 hora e a concentração média anual de dióxido de nitrogênio 
(NO2) como resultado da simulação das emissões das diferentes tipos de fontes da 
Samarco. Observa-se que as contribuições integradas dos cenários I e II atendem a 
Resolução CONAMA n.º 03 nos pontos de monitoramento das estações da Samarco, 
exceto para o cenário II, onde podem ocorrer, em determinadas épocas do ano, valores 
acima do limite estabelecido para as estações de Ubu e Meaípe relacionados à média de 
1 hora. 
 
Tabela 4.3.1.1.2-7: Incrementos nas máximas concentrações médias de 1 hora de NO2 
nas estações de qualidade do ar. 
 

NO2 (µg/m3) ESTAÇÃO 
CENÁRIO I CENÁRIO II 

Anchieta < 20 < 300 
Ubu < 90 ≤ 500 
Mãe-bá < 90  < 400 
Meaípe < 20 < 200 

 
 
Tabela 4.3.1.1.2-8: Incrementos nas concentrações médias anual de NO2 nas estações 
de qualidade do ar. 
 

NO2 (µg/m3) 
ESTAÇÃO 

CENÁRIO I CENÁRIO II 
Anchieta < 0,5 < 3 
Ubu < 1 ≤ 10 
Mãe-bá < 1 < 20 
Meaípe < 0,5 < 3 

 
 
Os mapas das isolinhas de NO2 para as máximas concentrações médias de 1 hora e para 
concentrações médias anuais, para os cenários I (Quarta Usina) e II (Complexo de Ubu)  
são mostrados nas Figuras 4.3.1.1.2-13 a 4.3.1.1.2-16. Observa-se que as isolinhas 
concentrações médias anuais seguem uma tendência das direções predominantes do 
vento. O ponto de concentração máxima (média de 1 hora) está nas escarpas do Monte 
Urubu para o cenário I, e próximo à 1°, 2° e 3° usina para o cenário II. 
 
Pode também ser visto na Figura 4.3.1.1.2-15, no interior da isolinha azul, que os níveis 
de concentrações de NO2 podem ultrapassar o estabelecido pela Resolução CONAMA n.º 
03 em algum ponto, em condições desfavoráveis de dispersão de poluentes. Tal região 
atinge a área industrial da Samarco e as regiões circunvizinhas, principalmente Ubu e 
Mãe-bá. Já a média anual representa 45,6% do valor máximo estabelecido pelo padrão 
primário. 
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Figura 4.3.1.1.2-13: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 1 hora de NO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-14: Cenário I (Quarta usina) – Isolinhas de concentrações da média anual de NO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-15: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas das máximas concentrações da média de 1 hora de NO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. A região interior à isolinha em azul pode ultrapassar o Padrão Primário relacionado à 
média de 1h (curta duração). A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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Figura 4.3.1.1.2-16: Cenário II (Complexo de Ubu) – Isolinhas de concentrações da média anual de NO2, em μg/m3, sobre a área de domínio da Samarco. 
A seta indica o ponto de máxima concentração (em verde). 
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♦ QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
 
Tabela 4.3.1.1.2-9 apresenta os valores dos incrementos de concentrações ambientais 
projetadas para o empreendimento por estação de monitoramento em microgramas por 
metro cúbico. 
 
Tabela 4.3.1.1.2-9: Incrementos de concentrações ambientais projetadas para o 
empreendimento por estação da Samarco, considerando a contribuição de 4.ª usina. 
 

PARÂMETROS 
ESTAÇÃO 

PTS (μg/m3) PM10 (μg/m3) SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) 
Anchieta < 1 - < 0,5 < 0,5 

Ubu ≤ 2 ≤ 1 < 2 < 1 
Mãe-bá < 3 < 2 < 2 < 1 
Meaípe < 1 - < 0,5 < 0,5 

 
Quando consideradas as regiões em que estão localizadas as estações da Samarco, e de 
acordo com as simulações finais referentes às médias anuais das concentrações dos 
poluentes PTS, PM10, SO2 e NO2, conforme apresentado na Tabela 4.3.1.1.2-9, pode-se 
avaliar a magnitude e a importância dos impactos segundo os critérios já estabelecidos. 
Os sinais que antecedem as magnitudes indicam se o impacto é positivo ou negativo, de 
acordo com a Tabela 4.3.1.1.2-10. 
 
Tabela 4.3.1.1.2-10 – Magnitude e importância dos impactos por estação da Samarco, 
considerando a 4.ª usina. 
 

ESTAÇÃO PARÂMETRO  
Anchieta Ubu Mãe-bá Meaípe 

Magnitude Baixa Baixa Baixa Baixa 
PTS 

Importância Baixa Baixa Baixa Baixa 
Magnitude - Média Média - 

PM10 Importância - Baixa Baixa - 
Magnitude Baixa Alta Baixa Média 

SO2 Importância Baixa Baixa Baixa Baixa 
Magnitude Baixa Média Alta Média 

NO2 Importância Baixa Baixa Baixa Baixa 
 
Os impactos cujas magnitudes são precedidas pelo sinal (-) foram considerados 
negativos, ou seja, apresentam um aumento na ocorrência do parâmetro estudado nas 
estações de monitoramento indicadas pelas colunas. 
Tem-se, portanto: 

• para a alteração da qualidade do ar pelo aumento das concentrações ambientais 
de PTS há um impacto direto, negativo, local, permanente, reversível, de baixa 
magnitude e imediato; 

• para a alteração da qualidade do ar pelo aumento das concentrações ambientais 
de PM10 há um impacto direto, negativo, local, permanente, reversível, de 
média magnitude e imediato; 

• para a alteração da qualidade do ar pelo aumento das concentrações ambientais 
de SO2 e NO2, há um impacto direto, negativo, local, permanente, reversível, de 
alta magnitude e imediato. 
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4.3.1.3 Impactos nos Recursos Hídricos Interiores 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO FÍSICO 

IMPACTO ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS INTERIORES 
SUPERFICIAIS 

Fases do 
Empreendimento Atividades 

Implantação e Operação 
Limpeza do terreno/ Abertura de Vias de Serviço/ Terraplenagem 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras/ Operação da 
Usina de Pelotização 

 
As principais causas de impactos potenciais sobre a qualidade de água dos corpos 
hídricos interiores na fase de implantação estão relacionadas com geração de esgotos 
sanitários nas obras, erosão e transporte de material sólido e geração de efluentes 
oleosos em atividades de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos. Na fase de 
operação, a geração de efluentes está relacionada ao processo industrial. 
 
 

 ESGOTOS SANITÁRIOS NA FASE DE OPERAÇÃO 
 
Para a implantação da Quarta Usina do Complexo de Pelotização da Samarco em Ponta 
de, será operado canteiro de obras projetado de acordo com as recomendações da NR-
18. No canteiro, estão previstas as seguintes instalações: restaurante; escritórios; 
almoxarifado; ambulatório médico; centro de treinamento; arquivo; estacionamento para 
automóveis e ônibus; recepção de fornecedores e visitantes; pátios de armazenagem de 
estruturas metálica e equipamentos de grande porte e de pré-montagens; e estação para 
lavagem e lubrificação de equipamentos dotada de sistema de tratamento de efluentes. 
 
Durante a implantação do empreendimento, o contingente máximo de pessoal para a 
realização de obras e de montagens corresponderá a 4.290 pessoas, acarretando a 
geração de esgotos sanitários, no pico da obra, da ordem de 300 m3/dia, caso se 
considere a taxa de geração de 70 litros por pessoa em período de trabalho de 8h diárias 
(Normas da ABNT, NBR 7.229 e NBR 13.969). Esse esgoto poderá causar impactos 
sobre os recursos hídricos caso não seja tratado e descartado adequadamente. 
 
Os esgotos sanitários gerados nos canteiros de obras poderão, caso não sejam tratados e 
descartados adequadamente, levando em consideração as capacidades de diluição e 
depuração dos corpos receptores, causar alterações na qualidade dessas águas. O 
lançamento de esgotos poderá permitir contágio de doenças transmissíveis por 
veiculação hídrica. O aumento da carga orgânica devido ao lançamento apresenta, como 
consequências, a redução dos teores de Oxigênio Dissolvido e o aumento dos índices de 
Coliformes, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Cloretos, Fósforo e Nitrogênio, dentre 
outros, em corpos receptores. O acréscimo de nutrientes pode trazer como consequência 
a superfertilização dos cursos d’água e a eutrofização.  
 
Está prevista a instalação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do tipo 
Anaeróbica compacta na área do canteiro de obras, sendo os seus efluentes dirigidos 
para a Barragem Norte, que armazena água utilizada no processo produtivo do Complexo 
de Pelotização.  
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 MATERIAIS SÓLIDOS NA FASE DE OPERAÇÃO 
 
As movimentações de terra, as construções, montagens e a geração de resíduos em 
decorrência das demolições poderão, quando da ocorrência de chuvas e caso não sejam 
devidamente controladas, carrear sólidos para corpos d’água. 
 
Para construção das diversas unidades que comporão a Quarta Usina, haverá 
necessidade de serviços de movimentação de terra, incluindo escavações, aterros e 
reaterros. A movimentação de terra visará principalmente ao nivelamento das áreas de 
implantação das diversas unidades projetadas, como as áreas industriais da usina, pátios 
de estocagem e canteiros de obras. Além do nivelamento, a construção do 
empreendimento demandará movimentação de terra objetivando a execução de 
fundações, estruturas enterradas (tanques, fossos, etc.) e instalações diversas, inclusive 
tubulações.  
 
Os volumes totais previstos de movimentação de terra para implantação do 
empreendimento são 155.000 m³ de corte e 192.000 m³ de aterro. 
 
Cabe observar que a quase totalidade da área de intervenção onde serão construídas 
essas unidades já está atualmente antropizada. 
 
As águas incidentes no local previsto para a implantação da Quarta Usina se dirigem para 
a Barragem Norte, que faz parte do sistema produtivo do Complexo de Pelotização. Deste 
corpo hídrico, eventualmente, em períodos de grande acumulação de água, ocorrem 
vertimentos para a lagoa Maimbá.  
 
Os eventuais carreamentos de sólidos pelas águas pluviais, gerados pela precipitação 
pluviométrica nos locais de movimentação de terra necessários à implantação da Usina, 
tenderão a ser conduzidos à Barragem Norte, onde passarão por processos de 
decantação. 
 
Preliminarmente aos serviços de movimentação de terra ocorrerão as atividades de 
limpeza dos terrenos. Essas atividades, além da redução da cobertura do solo pela 
vegetação, que o protege da erosão, geram materiais não coesos que poderão ser 
carreados para corpos d’água, incluindo partículas de solo e material orgânico, na forma 
de folhas e galhos. Quanto ao material orgânico, o aporte deste aos corpos d’água pode 
implicar alteração de qualidade, incluindo aumento de teores de fósforo e nitrogênio e 
redução do oxigênio dissolvido como consequências de aumentos de demanda biológica 
e química.  
 
Os resíduos gerados nas obras da fase de implantação do empreendimento abrangerão, 
dentre outros, restos de materiais de construção, sucatas metálicas e não metálicas, 
embalagens contaminadas com tintas e solventes, resíduos oleosos gerados em oficinas 
de manutenção de veículos/máquinas/ equipamentos e na fase de montagem dos 
equipamentos, dentre outros. Tais resíduos, se não forem adequadamente gerenciados, 
poderão ser carreados para os corpos hídricos, podendo alterar suas características 
qualitativas. Desta forma, é importante ressaltar que a Samarco opera um eficiente Plano 
de Gerenciamento de Resíduos, cujas diretrizes serão adotadas na Fase de Implantação 
do empreendimento, de forma a prevenir que estes resíduos cheguem nos recursos 
hídricos. 
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 EFLUENTES OLEOSOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 
O lançamento de resíduos oleosos em cursos d’água pode acarretar alterações 
qualitativas na água tornando-a imprópria para o abastecimento público e para outros 
usos, além de causar danos a ecossistemas aquáticos. Entre os parâmetros de qualidade 
de água que podem ser influenciados pelo lançamento de óleo estão Óleos e Graxas, 
Fenóis e Transparência.  
 
A geração de efluentes oleosos é uma consequência da necessidade de manutenção das 
máquinas, veículos e equipamentos utilizados nas obras civis e na montagem. 
 
 
♦ EFLUENTES DO PROCESSO INDUSTRIAL NA FASE DE OPERAÇÃO 
 
Atualmente, 3.082 m3/h, provenientes dos minerodutos e de drenagem da 1°, 2° e 3° 
Usina se dirigem para a Barragem, sendo captadas nesta  4.596 m3/h para uso na 1° e 2° 
Usina e 157 m3/h para uso na 3° Usina. 
  
A partir da implantação da 4° Usina, está prevista uma vazão de captação média total, na 
Barragem Norte, de 4.595,1 m3/h, o que na prática indica que não haverá alteração na 
captação de águas na Barragem Norte, e a previsão é que, em média 876,5 m3/h serão 
acumulados de efluentes na Barragem. 
 
Cabe observar que, além de águas de processo, estima-se que, em média, serão 
lançadas na Barragem Norte significativas vazões de água proveniente de outras origens, 
com baixos potenciais de contaminação (água de refrigeração ou tratadas por outros 
sistemas). Além das vazões citadas, chegarão à Barragem Norte águas provenientes da 
sua bacia de drenagem que, em geral, causam aumento de nível de água no interior do 
reservatório, determinando a necessidade de abertura da comporta que lança suas águas 
no corpo receptor, lagoa Maimbá.  
 
A partir da implantação da Quarta Pelotização, está previsto aumento nos lançamentos de 
águas de processo, que passam por Estações de Tratamento de Efluentes Industriais, de 
2.136 m3/h para 2.381 m3/h, equivalente a 245 m3/h, sendo previsto aumento no acúmulo 
de água na Barragem Norte de 465 m3/h para 876,5 m3/h, ou seja, de 411,5 m3/h, 
correspondendo a 88,5%  
 
A Samarco realizou, para atendimento à Condicionante 29 da Licença de Operação GAI 
014/2002, cinco campanhas de monitoramento das águas da Barragem Norte e da lagoa 
Maimbá durante as operações de abertura da referida comporta. Essas campanhas foram 
realizadas entre setembro de 2003 e agosto de 2004, em dois pontos, sendo um na 
Barragem Norte, próximo à comporta de lançamento na lagoa Maimbá, e o outro nessa 
lagoa, nas proximidades do ponto de lançamento.  
Os resultados relativos aos parâmetros de qualidade físico-química e bacteriológica 
observados indicaram que, de forma geral, a qualidade das águas da Barragem Norte se 
assemelhava à da lagoa Maimbá, sendo que em algumas campanhas e para diversos 
parâmetros, os resultados foram melhores na Barragem Norte. Faz-se importante 
ressaltar que os resultados de todos os parâmetros analisados se encontravam 
compatíveis com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86, vigente na 
época das campanhas, para lançamento de efluentes, com exceção de uma única 
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campanha (janeiro de 2004) na qual os parâmetros pH e Zinco apresentaram valores um 
pouco superiores aos limites estabelecidos pela legislação. Mesmo assim, valores 
semelhantes e acima do limite para pH também foram observados na lagoa em ocasiões 
nas quais os valores monitorados na barragem estavam abaixo do limite correspondente. 
 
Mais recentemente, entre janeiro e agosto de 2008, a empresa Limnos Hidrobiologia e 
Limnologia Ltda desenvolveu estudo de avaliação do vertimento da Barragem Norte na 
lagoa Maimbá, tendo como objetivo principal reunir dados históricos referentes a todas as 
sete aberturas da barragem, com a finalidade de avaliar a eficiência da Barragem Norte 
na maturação das correntes líquidas e na absorção de eventuais distorções na qualidade 
dos efluentes antes de serem vertidos. 
 
O estudo concluiu que as análises estatísticas baseadas nas médias de resultados do 
período avaliado na Barragem Norte e na lagoa Maimbá antes e após a abertura das 
comportas mostraram, para a maioria dos parâmetros, ausência de efeito ambiental na 
lagoa. Clorofila-a, ferro total, sulfatos, nitrogênio total e amoniacal e nitrato apresentaram 
algum efeito, com pequeno aumento nas médias após a abertura das comportas da 
Barragem Norte. 
 
Concluiu ainda que o efeito verificado para os parâmetros citados pode ser considerado 
baixo, pois eles já apresentavam na lagoa teores semelhantes aos encontrados após a 
abertura das comportas da Barragem Norte, sofrendo pequeno acréscimo. Além disso, 
nenhum desses parâmetros resultou na lagoa em teores em não conformidade com os 
limites estabelecidos na legislação ambiental para águas de classe 2 (CONAMA, 
Resolução Nº 357/05 – Art. 15). 
 
Considerando-se o pequeno aumento, 11,5%, da vazão de água de processo afluente à 
Barragem Norte e a qualidade das águas de vertimento previstas, não são esperadas 
alterações significativas na qualidade das águas da lagoa Maimbá a partir da implantação 
da Quarta Usina. Por outro lado, o aumento de acúmulo de água na Barragem Norte 
tenderá a aumentar o número de vertimentos desta na lagoa Maimbá.  
 
Cabe observar, ainda, quanto a aspectos quantitativos, a grande aleatoriedade da 
ocorrência de vertimentos da Barragem Norte para a lagoa Maimbá. Esses vertimentos 
geralmente ocorrem após períodos mais chuvosos, quando o nível d’água no reservatório 
da Barragem se apresenta alto, colocando em risco a estrutura do barramento. As 
durações e as vazões de vertimentos são ainda mais aleatórias, tendo em vista a grande 
variabilidade das precipitações pluviométricas na bacia de drenagem do referido 
barramento.  
 
No período de estudo, janeiro a agosto de 2008, os sete vertimentos abrangeram 
períodos de 1 a 4 dias, incompletos, volumes vertidos entre 137.065 e 255.107 m³ e 
vazões médias entre 3.366,83 e 4.773,12 m³/h. 
 
Observe-se, ainda, que, além da grande variabilidade de precipitações pluviométricas, 
existe significativa variabilidade no afluxo de águas do processo industrial para a 
Barragem Norte, que é intermitente.  
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 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
 
O impacto pode ser considerado direto, negativo, local, permanente, reversível, 
iniciando-se imediatamente com a instalação da usina. Com relação à magnitude, pode 
ser considerada pequena, em decorrência das alterações de vazões de lançamento de 
efluentes e das características qualitativas previstas para a Barragem Norte. Somam-se a 
isto os efeitos de amortecimento e equalização promovidos por este corpo de águas nas 
águas industriais, antes do lançamento final, eventual, na lagoa Maimbá. 
 
 
 

4.3.1.4 Impactos em Hidrogeologia, Geologia, Geomorfologia e Solos 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO FÍSICO 
IMPACTO CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
Fases do 

Empreendimento Atividades 

Implantação e Operação Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras/ Operação da 
Usina de Pelotização 

 
Durante a implantação da usina, quando haverá a operação do canteiro de obras, serão 
armazenados diversos tipos de insumos tais como óleos, tintas, graxas, combustíveis, 
desengraxantes e outros produtos químicos, material de construção, estruturas metálicas 
e outros que poderão causar contaminação do solo e do lençol freático. Já na fase de 
operação os combustíveis e lubrificantes, que serão armazenados, transportados 
internamente por tubulações e manuseados na futura usina de pelotização também 
podem causar contaminação. 
 
Os combustíveis e lubrificantes, presentes em maiores volumes na fase de operação, 
serão armazenados em locais apropriados, em interior de bacias de contenção, de forma 
a minimizar as chances de contato com o solo, mesmo em casos de acidentes com 
derramamento. 
 
Na fase de implantação ocorrerá a geração de resíduos, tais como sucatas metálicas, 
embalagens de alumínio de marmitex, restos de concreto e materiais de construção, 
resíduos de alimentação, resíduos contaminados por óleo, óleo lubrificante usado, 
baterias e pilhas, que deverão ser dispostos corretamente sob risco de promoverem a 
contaminação na área do empreendimento. Também serão gerados esgotos dos 
banheiros e efluentes oleosos, estando prevista no projeto a construção de uma estação 
para o tratamento de efluentes domésticos. 
 
O resultado da contaminação decorrente de um acidente irá depender dos volumes 
eventualmente derramados. A ocorrência de contaminação de água subterrânea depende 
de fatores ligados à infiltração e percolação de água no solo (porosidade, condutividade 
hidráulica, existência ou não de camadas compactadas), à quantidade e intensidade de 
chuvas, tipo de produto (solubilidade em água, meia vida e coeficiente de partição), época 
da contaminação e quantidade de produto.  
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Além desses aspectos, a profundidade do lençol freático é também um fator importante, já 
que o contaminante poderá ser sorvido pelo solo antes de chegar a ele. Na região de 
implantação do empreendimento, em suas partes mais elevadas, correspondente ao topo 
dos Tabuleiros, o lençol freático encontra-se bastante profundo, estimando-se em cerca 
de 10,00 metros. Neste caso, deve-se ressaltar a capacidade dos solos tropicais, 
normalmente ricos em óxidos de ferro e alumínio, em sorver quantidades maiores de 
poluentes que solos de regiões temperadas.  
 
Este impacto foi classificado como negativo e indireto, podendo ser imediato, de 
abrangência local e reversível, uma vez que é possível a aplicação de medidas 
adequadas para correção de eventuais contaminações. Quanto à sua magnitude, foi 
classificado como fraca, considerando-se: as tipologias, a baixa diversidade de resíduos a 
serem gerados, o controle a ser dado e aos processos de transferência de insumos. Da 
mesma forma pode ser considerado um impacto temporário, uma vez que, em caso de 
ocorrência, é possível prever um prazo para restabelecimento das condições anteriores à 
contaminação. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO FÍSICO 
IMPACTO DESENCADEAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

Fases do Empreendimento Atividades 
Implantação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 

 
Para o empreendimento em análise haverá possibilidade de desencadeamento de 
processos erosivos nas Fases de Implantação e Operação. Entretanto, esta possibilidade 
é muito mais significativa na primeira fase, principalmente durante a realização de 
terraplanagem no local previsto para a usina, além de abertura e melhoria da malha viária 
para atendimento ao empreendimento e da construção de novos pátios de minério na sua 
área. Algumas vias dessa malha viária serão mantidas depois de concluídas as obras de 
implantação do empreendimento, correspondendo, no futuro, às vias de circulação 
internas durante toda a fase de operação do empreendimento, enquanto outras serão 
utilizadas apenas durante a fase de Implantação. 
 
Além das atividades citadas, outras que promovem a interferência no terreno natural se 
encontram previstas no empreendimento proposto, a exemplo da 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.  
 
Durante a atividade Operação da Usina de Pelotização não ocorrerão interferências 
significativas nos solos da área, o que faz as chances de desencadeamento de processos 
erosivos serem muito pequenas. Entretanto, o acúmulo de águas pluviais em canais 
naturais de drenagem poderá, se esses canais não forem constantemente monitorados, 
desencadear processos erosivos através do aprofundamento dos sulcos, e vir a adquirir 
dimensões consideráveis caso atinjam o horizonte C dos solos.  
 
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. 
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A região em estudo apresenta pluviosidade média anual de 1278,1 mm, com estação 
chuvosa se estendendo de outubro a maio. Este valor é suficiente para desencadear 
processos erosivos, mas os solos da região se encontram razoavelmente protegidos 
contra a erosão pela vegetação implantada sobre este e pela sua topografia plana. 
Entretanto, em estradas vicinais observou-se que o acúmulo de água no leito estradal 
promoveu erosão em sulco no seu interior e a jusante dos pontos de lançamento de água 
para fora destes. 
 
O solo da região é suficientemente poroso para permitir que boa parte das águas 
precipitadas se infiltre, diminuindo seu potencial de carreamento de material superficial. 
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, além da retirada da vegetação, poderá ocorrer 
exposição de horizonte C devido a terraplenagens e escavações. Além disto, uma parte 
do terreno será impermeabilizada com as diversas construções que compõem o 
empreendimento e o canteiro de obras. Outra parte será compactada devido à 
movimentação de maquinário pesado. Desta forma, existe uma tendência de que as 
condições naturais de percolação das águas ao longo do perfil do solo sejam alteradas, 
reduzindo as taxas de infiltração de água no solo. Isto certamente resultará no aumento 
das taxas de escoamento superficial de água e consequente aumento da capacidade de 
transporte de partículas. 
 
Durante o intervalo de tempo entre a exposição do horizonte C do solo e sua proteção 
através da construção de estruturas do empreendimento, revegetação ou cobertura com 
material dos horizontes A e B ou outros materiais (concreto, brita e outros), ele ficará 
exposto, com grande chance de desagregação. Com a desagregação, o solo solto na 
superfície poderá ser facilmente carreado por águas de escorrimento superficial. 
 
A disponibilidade de material terroso não-consolidado 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, 
representado pelas águas da Barragem Norte e pala lagoa Maimbá.  
 
Desta forma, durante esta atividade poderá ocorrer o desencadeamento de processos 
erosivos pela retirada da vegetação que encobre atualmente o solo, exposição de 
horizontes subsuperficiais mais susceptíveis à erosão, redução da infiltração do solo, 
lançamento de material solto na superfície e acúmulo de águas de escoamento 
superficial. 
 
Os trabalhos a serem realizados na área promoverão alterações na direção, velocidade e 
volume do fluxo de escoamento superficial das águas que incidem sobre a área de 
intervenção, podendo originar a formação de linhas de concentração de fluxo de águas de 
escoamento superficial onde, se não forem protegidas, poderá ocorrer a instalação de 
processos erosivos em sulco.  
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A geomorfologia da região, formada pelos Tabuleiros Costeiros, apresenta baixas 
declividades nos topos e maiores declividades em suas bordas. Conforme apresentado na 
Figura 3.1.4.4.4-1 (Mapa de Aptidão Agrícola da Área), embora a maior parte da área 
apresente baixa susceptibilidade à erosão em virtude das baixas declividades dos topos 
dos tabuleiros (entre 3 e 8%), ocorrem áreas de maiores declividades localizadas apenas 
nas suas bordas, onde a susceptibilidade à erosão é mais significativa.  
 
No entanto, o Layout do empreendimento mostra que ele será localizado 
predominantemente no topo dos tabuleiros, não sendo, desta forma, necessária a 
movimentação de grandes quantidades de terra durante a terraplenagem. 
 
Da mesma forma, o terreno mais plano no topo demandará uma menor necessidade de 
cortes e aterros, prevendo-se volumes de movimentação de terra de 155.000 m³ devidos 
à corte e 192.000 m³ devidos à aterro, o que são considerados pequenos, dada a 
magnitude do empreendimento. 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. Além 
disso, algumas estradas já se encontram prontas e somente alguns trechos serão 
construídos. Tudo isto diminui a quantidade de terra a ser movimentada durante a Fase 
de Implantação, reduzindo, assim, as chances de instalação de processos erosivos 
significativos.  
 
Este impacto foi considerado direto e negativo, de magnitude fraca, de ocorrência local, 
uma vez que se restringe à área de influência direta do empreendimento. Quanto ao 
prazo de ocorrência do impacto, cabe registrar que ele pode nem mesmo se manifestar. 
Contudo, de forma conservativa, foi classificado como imediato, uma vez que pode 
ocorrer tão logo se iniciem as intervenções no meio físico. Quanto à temporalidade e 
reversibilidade do impacto, 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. 
 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO FÍSICO 
IMPACTO ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SOLO 

Fases do Empreendimento Atividades 

Implantação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 
Operação do canteiro de obras/ obras civis/ montagem industrial 

 
A alteração de características físicas do solo poderá ocorrer pela modificação do arranjo e 
pela compactação do solo. 
 
A modificação do arranjo dos horizontes do solo é um dos mais intensos impactos 
sofridos, pois interfere imediatamente no ecossistema a ser instalado sobre ele. Esta 
ocorrerá principalmente durante as atividades de limpeza do terreno, abertura de vias de 
serviço e terraplenagem. Estão previstos 155.000 m³ de cortes e 192.000 m³ de aterros. 
Em áreas de corte, horizontes superficiais serão retirados, provocando a exposição de 
horizontes subsuperficiais, enquanto em áreas de aterro ocorrerá recobrimento de 
horizontes superficiais por material proveniente da subsuperfície.  
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Este impacto ocorrerá durante a fase de implantação da usina, tanto na área destinada ao 
canteiro de obras quanto na destinada à instalação das estruturas do empreendimento, 
devendo-se atentar, entretanto, que se trata de áreas inseridas na área industrial da 
Samarco e que já sofreram terraplenagem, estando, desta forma, com o arranjo do solo 
alterado em sua maior parte. 
Quanto às vias de serviços, serão aproveitadas as vias já existentes, sendo necessária a 
melhoria dessas, bem como a abertura de pequenos trechos, a fim de possibilitar o 
completo acesso às áreas onde será instalada a usina e o canteiro de obras. Dado o 
relevo predominantemente plano da área e ao fato de a maioria das vias de serviços 
estarem previstas a serem construídas em área já impactadas pelas atividades industriais 
da Samarco, a implantação de estradas não exigirá a execução de taludes de cortes e 
aterros em grandes áreas, limitando-se estes apenas às bordas dos tabuleiros, onde as 
declividades são maiores.  
 
Durante as atividades: operação do canteiro de obras/ obras civis/ montagem industrial, 
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 atividades de Limpeza do terreno, abertura de vias de serviço 
e terraplenagem. 
 
Outra alteração de qualidades físicas do solo prevista é sua compactação. Ele é formado 
por partículas organizadas em agregados. Estes possuem espaços que são ocupados por 
gases ou pela solução do solo, compondo a porosidade do solo. A compactação do solo 
ocorrerá nas áreas onde serão construídos os elementos do empreendimento, no canteiro 
de obras e nas estradas ainda a serem construídas, devido, principalmente à passagem 
de máquinas e equipamentos pesados e à construção de elementos que compõem a 
usina. Deve-se salientar, entretanto, que o solo já se encontra compactado na maioria 
dessas áreas por estarem inseridas na área industrial da Samarco. 
 
Este impacto pode ser classificado como Direto e Negativo, de Fraca Magnitude, por 
ocorrer em áreas já impactadas pelas atividades da Samarco. Quanto à sua ocorrência, 
trata-se de um impacto Local, já que estará limitado à área de influência direta do 
empreendimento. O prazo de ocorrência deste 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. 
 
No caso do empreendimento não ser implantado, espera-se que, quanto à qualidade da 
água, a lagoa Maimbá continue apresentando características comuns de lagoas costeiras 
pouco salobras, e alterações sazonais com a quase totalidade dos parâmetros atendendo 
aos limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas Classe 2. 
Continuará a ser influenciada eventualmente por vertimentos da Barragem Norte e por 
fontes poluidoras externas à área industrial, provenientes de atividades agropecuárias, 
erosão de solos e lançamento de esgotos sanitários sem adequado tratamento. 
Continuará a apresentar condições eutróficas nas proximidades dos locais de lançamento 
desses esgotos sanitários e a sofrer influência de pequenos barramentos situados em 
seus afluentes, que contribuem para torná-los intermitentes.  
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Com a implantação da Quarta Usina, poderá ocorrer aumento na quantidade de 
vertimentos da Barragem Norte para a lagoa Maimbá. Contudo, não são esperadas 
alterações significativas na qualidade deste corpo receptor, considerando a qualidade das 
águas vertidas e a relação entre volumes vertidos e seu volume.  
 
Com relação à lagoa de Ubu, no caso da não implantação do empreendimento, ela 
continuará a apresentar característica de água doce, influenciada pela Rodovia do Sol, 
que a divide, e por atividades antrópicas internas e externas à área da Samarco. 
Continuará apresentando sinais de eutrofização devidos ao aporte de nutrientes 
originários de atividades agropecuárias e de outras atividades antrópicas desenvolvidas 
em sua bacia hidrográfica. Com a implantação do empreendimento, as águas superficiais 
da lagoa de Ubu poderão sofrer, indiretamente, pequenas alterações qualitativas, dada a  
proximidade do divisor topográfico da sua bacia de drenagem com a da Barragem Norte e 
das correias transportadoras a serem implantadas.  
 
 
4.3.1.4.1 Prognóstico da Qualidade Ambiental com Relação à Geologia e Geomorfologia 
 
A implantação 4ª Usina de Pelotização não causará alteração expressiva da paisagem, 
pois a região encontra-se no interior da área industrial da Samarco, podendo ser 
considerada como área industrial também. 
 
Do ponto de vista da geomorfologia, a implantação da usina no topo dos Tabuleiros 
Costeiros demandará a terraplanagem da área, resultando em um maior nivelamento do 
topo, que ficará mais plano, mas ainda assim compatível com as formas originais dos 
Tabuleiros. Por outro lado, o layout de implantação não prevê a intervenção na maior 
parte das vertentes, salvo para construção de acessos, resultando na sua preservação. 
Em resumo, do ponto de visto geomorfológico, embora ocorram alterações morfológicas 
no terreno, estas não serão muito significativas. 
 
Assim, considerando-se a hipótese da implantação da Quarta Usina de Pelotização 
proposta, e ainda, associando-se a ela a adoção das medidas mitigadoras propostas, a 
transformação daquela área se fará observar através da implantação de novas vias de 
circulação, instalações de apoio e, sobretudo, da própria Usina. 
 
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, barramentos hidrelétricos ou construção de 
túneis. O fato de o empreendimento proposto estar acompanhado de diversas medidas de 
mitigação também contribuirá para que não ocorra o desencadeamento de processos 
erosivos. 
 
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 reduzirá a infiltração 
natural das águas pluviais, aumentando o escoamento superficial. Tal situação exigirá que 
se adote, conforme já previsto no projeto de implantação, as estruturas de dissipação de 
energia no escoamento superficial das águas. 
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4.3.1.4.2 Prognóstico da Qualidade Ambiental com Relação aos Solos 
 
No caso do empreendimento não ser implantado, os solos da área de influência direta do 
empreendimento continuarão sendo utilizados predominantemente com pastagens e 
vegetação nativa, as quais imprimem uma boa proteção contra erosão. Embora ocorram 
solos pouco erodíveis na área, nela predominam os argissolos, que são solos de alta 
erodibilidade; entretanto, a maior parte da área apresenta baixas declividades, fazendo 
com que não sejam observados muitos pontos com ocorrência de erosão. Na área onde 
serão construídos os elementos da usina, os solos já se encontram compactados e 
removidos em boa parte, deixando de ter suas características naturais, já que esta se 
encontra no interior da área industrial da Samarco.  
 
Quanto às características químicas, a área é predominantemente encoberta por solos 
com argila de atividade baixa e baixa fertilidade natural, que são restrições à sua 
utilização agrícola. Entretanto, as análises químicas dos solos, aliados aos seus aspectos 
visuais e às características da vegetação sobre estes indicam que eles se encontram com 
características químicas normais aos solos da região. Na área prevista para a instalação 
dos elementos da usina, os solos se encontram com características químicas alteradas 
pelas atividades que são executadas sobre eles. 
 
Sem a implantação do empreendimento, os solos da área tenderão a continuar com as 
mesmas características acima descritas. 
 
No caso da Implantação do empreendimento, nas áreas onde serão construídas vias de 
serviço, as estruturas que comporão o empreendimento e canteiro de obras estão 
inseridas na área industrial da Samarco e o solo já se encontra impactado. Com a 
implantação do empreendimento, este impacto será intensificado por cortes e aterros, 
alterando a sequência de horizontes em boa parte da área. Além disso, a compactação 
dessas áreas poderá também ser intensificada pela passagem de máquinas e 
equipamentos pesados sobre o solo.  
 
Quanto aos aspectos químicos do solo, prevê-se que estes não sofrerão grandes 
mudanças com a implantação do empreendimento, visto se tratar de uma área industrial e 
que já vem recebendo resíduos que alteraram suas características químicas naturais. 
Entretanto, próximo às oficinas, o afluxo de óleos e graxas e, nas proximidades do 
sistema fossa e filtro, o afluxo de carbono orgânico, nitrogênio e fósforo poderão alterar 
com maior significância as propriedades químicas do solo. Na área industrial, derrames 
acidentais de insumos, óleos e combustíveis, também poderão afetar a composição 
química do solo, especialmente de camadas superficiais. Quanto à erosão, a possível  
retirada da vegetação, compactação do solo, desagregação de horizontes superficiais, 
lançamento de material desagregado na superfície do solo e alteração do fluxo de águas 
de escoamento superficial, conjugados com a alta pluviosidade da área no período 
chuvoso (outubro a março), fazem com que possa ocorrer processos erosivos em 
decorrência do empreendimento. Entretanto, como se trata de um relevo 
predominantemente plano, e as medidas de controle à erosão adotadas pelo 
empreendedor seguem o exemplo do que já vem sendo adotado em sua área industrial, 
prevê-se que os processos erosivos não sejam significativos com a implantação do 
empreendimento. 
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Tabela 4.3.1.3.2-1: Planilha de classificação e valoração dos prováveis impactos ambientais para o meio físico.  
 

TIPO CATEGORIA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE PRAZO MAGNITUDE 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

IMPACTOS 
POTENCIAIS Direto Indireto Positivo Negativo Local Regional Estratégico Temporário Permanente Reversível Irreversível Imediato Médio Longo Fraco Médio Forte Variável OBSERVAÇÕES

PL
A

N
EJ

A
M

EN
TO

 

Decisão pela implantação e 
divulgação do empreendimento                     

Contratação de mão-de-obra e 
serviços/ Aquisição de insumos e 

equipamentos 
                    

Alteração da Qualidade do Ar X   X X   X  X  X   X    1) 
Alteração da Qualidade dos Recursos 

Hídricos Interiores Superficiais X   X X   X  X  X   X    3) 

Desencadeamento de Processos 
Erosivos X   X X   X  X  X   X     

Limpeza do terreno/ Abertura de Vias 
de Serviço/ Terraplenagem 

Alteração de Características Físicas do 
Solo X   X X    X  X X   X     

Transporte Rodoviário de pessoal, 
insumos e equipamentos Alteração da Qualidade do Ar X   X X   X  X  X   X    1) 

Alteração da Qualidade do Ar X   X X   X  X  X   X    1) 
Alteração da Qualidade dos Recursos 

Hídricos Interiores Superficiais X   X X   X  X  X   X    3) 

Contaminação do Solo e das Águas 
Subterrâneas  X  X X   X  X  X   X     

IM
PL

A
N

TA
Ç

Ã
O

 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ 
Operação do Canteiro de Obras 

Alteração de Características Físicas do 
Solo X   X X    X  X X   X     

Contratação de mão-de-obra para a 
operação da Usina                     

Alteração da Qualidade do Ar X   X X    X X  X     X  2) 
Alteração da Qualidade dos Recursos 

Hídricos Interiores Superficiais X   X X    X X  X   X     Operação da Usina de Pelotização 
Contaminação do Solo e das Águas 

Subterrâneas  X  X X   X  X  X   X     

Transporte Rodoviário de Insumos                     O
PE

R
A

Ç
Ã

O
 

Comercialização/ Exportação de 
Produtos                     

Observações: 
 
1) Na AID pelo aumento da concentração ambiental de material particulado em suspensão e  partículas inaláveis. 
2) Pelo aumento das concentrações ambientais de partículas totais em suspensão (PTS), material particulado (PM10), dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de nitrogênio (NO2). 
3) Em decorrência da geração de esgotos sanitários, efluentes oleosos e resíduos sólidos, bem como pela movimentação de terra nas áreas das obras. 
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4.3.2 IMPACTOS SOBRE MEIO BIÓTICO 
 
Os impactos sobre o meio biótico manifestar-se-ão na Fase de Instalação e na Fase de 
Operação do empreendimento, sendo decorrentes das diversas atividades previstas 
durante essas fases, uma vez que para a Fase de Planejamento não se encontram 
previstas atividades que possam gerar impactos ambientais sobre o meio biótico. 
 
Apresenta-se a seguir a identificação e discussão dos impactos ambientais potenciais 
referentes ao meio biótico relacionando-os à sua fase de ocorrência e às suas atividades 
geradoras. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO BIÓTICO 
IMPACTO SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Fases do Empreendimento Atividades 
Implantação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 

 
O impacto sobre a vegetação ocorrerá nas áreas de influência direta durante a fase de 
implantação do empreendimento, através da limpeza do terreno/abertura de vias de 
serviço/terraplenagem que irá gerar o impacto denominado de supressão de 
vegetação. Serão suprimidos 4,24 há de vegetação secundária em estágio médio e 6,90 
há de floresta plantada.  
 
Este impacto é considerado direto, pois é resultante de uma simples relação de causa e 
efeito, negativo, por se tratar principalmente da supressão de vegetação, de abrangência 
local devido seus efeitos se manifestarem somente na área de influência direta, imediato 
e temporário, pois vai ocorrer apenas durante a fase de implantação, irreversível, 
porque os locais onde a vegetação será suprimida passarão a serem utilizados de forma 
diferente dos usos que hoje apresentam, não retornando às condições atuais, e médio 
por se tratar da supressão de vegetação nativa. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO BIÓTICO 
IMPACTO SUPRESSÃO DE HABITATS DA FAUNA 

Fases do Empreendimento Atividades 
Implantação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 

 
O impacto ocorrerá na fase de implantação, com as atividades de Limpeza do 
terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem para a instalação do canteiro de obras 
e do empreendimento, onde haverá a supressão de vegetação composta por áreas de 
pastagens e fragmentos florestais em diferentes estágios sucessionais. 
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O impacto é classificado como negativo e direto, com a destruição de habitats de 
espécies de animais. A abrangência será local, pois os seus efeitos se manifestarão 
apenas na área de influência direta definida para o empreendimento. É considerado de 
média magnitude, pois serão suprimidas áreas florestais em estágios inicial e médio de 
sucessão secundária, causando a extinção local de algumas espécies da fauna. O 
impacto é temporário, pois ocorrerá apenas na fase de implantação; irreversível, pois os 
ambientes suprimidos passarão a serem utilizados de forma diferente dos usos que hoje 
apresentam, não retornando às condições atuais; imediato porque ocorrerá no início da 
instalação. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO BIÓTICO 
IMPACTO PERTURBAÇÃO E AFUGENTAMENTO DA FAUNA 

Fases do Empreendimento Atividades 

Implantação e Operação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem/ Operação da 
Usina de Pelotização 

 
Este impacto ocorrerá durante a fase de implantação, com as operações da preparação 
do terreno para a instalação do canteiro de obras e do empreendimento e a operação das 
obras civis e montagem industrial e apresenta a probabilidade de continuar ocorrendo 
durante a fase de operação com a atividade de operação da Usina de Pelotização. Além 
disso, estas operações geram ruídos que podem contribuir para a perturbação e 
afugentamento da fauna. 
 
No que diz respeito a insetos e aracnídeos, pode-se supor que haverá impacto apesar de 
não ser possível precisar a magnitude e a duração desses efeitos. Material particulado e 
gases como óxidos de enxofre e carbono têm efeitos conhecidamente nocivos para 
insetos de modo geral. É difícil prever qual será o impacto na entomofauna do nível de 
poluição do ar previsto, pois se trata de um ecossistema complexo, com grande 
quantidade de espécies, para as quais pouco ou nada é conhecido em termos de biologia, 
e também porque não há estudos disponíveis sobre o assunto. Mas é preciso lembrar que 
as espécies mais importantes são justamente as mais raras, que por sua vez são também 
as mais sensíveis a mudanças ambientais. 
 
No entanto, o número de variáveis envolvidas em um estudo com insetos é sempre 
gigantesco, e, em função disso, torna-se muito impreciso tentar prever qual será o 
resultado de tal impacto para a dinâmica das populações dessas espécies dentro da AII, 
ou seja, se permanecerão inalteradas, pouco alteradas, ou se sofrerão impacto negativo 
significativo. Pode-se apenas afirmar que existe um provável risco de impacto negativo, e 
improvável risco de impacto positivo, em termos de biodiversidade de insetos, para toda a 
AII, mas particularmente para suas áreas com entomofauna mais rica e/ou peculiar, ou 
seja, a vegetação em estágio avançado e a vegetação da área de afloramento rochoso 
localizadas na AII do empreendimento. 
 
Especificamente com relação a insetos vetores, em termos de prognóstico, a dificuldade 
reside no fato de que há espécies benéficas (e.g., predadores de insetos praga, fitófagos 
de ervas daninhas, etc.) e espécies nocivas em aspectos médicos ou veterinários (por 
exemplo, hematófagos) dentro dos Hemiptera. Sua possível proliferação em função da 
poluição, desmatamento e outras ações humanas na AID e AII pode trazer, portanto, 
resultados inesperados em qualquer direção. Apenas um prognóstico aproximado pode 
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ser tentado: a princípio, deve-se considerar que a situação atual das instalações da AID 
hoje, em termos de presença ou frequência de insetos vetores, será exacerbada após a 
instalação e operação da Quarta Usina. Ou seja, se espécies vetoras estão presentes, 
devem permanecer, e talvez até proliferar em função do aumento da população humana 
no local, e deve diminuir o número de insetos predadores e parasitóides, mais suscetíveis 
a tais mudanças. 
 
O impacto é classificado como negativo e direto, com veículos e maquinários gerando 
vibrações no solo e ruídos que atingirão intensidades sonoras que perturbarão a fauna 
presente nos ambientes limítrofes ao empreendimento, alterando o comportamento de 
algumas espécies, podendo causar o afugentamento de indivíduos da macrofauna para 
locais ou ambientes mais afastados. A emissão de particulados pode causar riscos para 
determinados grupos da fauna, em particular os anfíbios. O efeito do impacto será 
imediato, a partir do início das atividades de implantação, considerado reversível e 
permanente, pois pode prolongar-se para a fase de operação. Até onde se pode avaliar, 
e dada a pequena área de influência direta (onde ele será mais sentido), o efeito será de 
fraca magnitude e regional, pois os seus efeitos se manifestarão além da área de 
influência direta definida para o empreendimento, porque os ambientes naturais 
existentes na área de influência indireta sofrerão um impacto com a migração de espécies 
para eles, havendo modificações nas cadeias tróficas com a variação da capacidade de 
carga do meio, principalmente nas zonas ecotonais. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO BIÓTICO 
IMPACTO CAÇA E CAPTURA DE ANIMAIS 

Fases do Empreendimento Atividades 

Implantação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 
Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras 

 
O impacto poderá ocorrer na fase de implantação, com as operações da preparação do 
terreno para a instalação do canteiro de obras e do empreendimento e a operação das 
obras civis e montagem industrial, com efeito negativo, indireto e de magnitude fraca, 
pois com o aumento de pessoas trabalhando na área, alguns animais poderão sofrer um 
aumento da pressão de caça, a exemplo daqueles tradicionalmente relacionados com a 
caça para criações particulares e comércio ilegal (espécies xerimbabo, como aves 
canoras, saguis, papagaios e lagartos), na prática esportiva e no consumo como fonte de 
proteína (espécies cinegéticas, como o tatu, cotia, preá, veado, capivara, rolinha e 
nhambus) e aquelas que trazem algum risco à segurança e que estão ligadas à aversão 
humana (morcegos, marsupiais, cobras, sapos e lagartos). 
 
O impacto é considerado reversível e temporário, ou seja, terá uma duração até o final 
das obras de implantação da Usina, onde haverá um maior fluxo de pessoas na área; 
imediato, pois poderá ocorrer já na fase de instalação do canteiro de obras e de 
abrangência regional, se manifestando também na área de influência indireta definida 
para o empreendimento. 
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IMPACTO SOBRE O MEIO BIÓTICO 
IMPACTO CONTAMINAÇÃO DE HABITATS 

Fases do Empreendimento Atividades 

Implantação e Operação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem/ Operação da 
Usina de pelotização 

 
O impacto poderá ocorrer na fase de implantação, com as atividades de Limpeza do 
terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem para a instalação do canteiro de obras 
e do empreendimento e a operação das obras civis e montagem industrial. Na fase de 
operação, o impacto poderá ocorrer com a atividade de operação da Usina de 
pelotização, com uma eventual contaminação de ambientes naturais por efluentes 
líquidos industriais, sanitários e de água de refrigeração, águas pluviais e resíduos sólidos 
a serem gerados pela indústria. Estará sujeito a este impacto também o ecossistema 
aquático da lagoa de Maimbá. 
 
O efeito deste impacto é negativo, indireto e de média magnitude, com uma possível 
contaminação dos cursos d’água, comprometendo a biota aquática e os locais de 
dessedentação da fauna terrestre. O impacto será regional, considerado reversível e 
permanente, uma vez que seus efeitos podem continuar na fase de operação, devendo 
se manifestar em médio prazo. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO BIÓTICO 
IMPACTO AUMENTO DO RISCO DE ATROPELAMENTO DOS ANIMAIS 

Fases do Empreendimento Atividades 

Implantação e Operação 
Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras 
Transporte Rodoviário de pessoal, insumos e equipamentos 

 
O impacto poderá ocorrer na fase de implantação, com as atividades de Limpeza do 
terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem para a instalação do canteiro de obras 
e do empreendimento, de Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de 
Obras, e também na atividade de Transporte Rodoviário de pessoal, insumos e 
equipamentos para a execução das diversas operações necessárias à implantação. O 
impacto ocorrerá na fase de operação, com o transporte rodoviário de insumos 
necessários para a operação da Usina. 
 
O impacto é classificado como negativo e direto, causado pelos caminhões de transporte 
e demais maquinários que trafegarão pela área. Serão mais atingidos os pequenos e 
médios mamíferos, aves que nidificam no solo, répteis e anfíbios que utilizam as estradas 
e suas margens em seus deslocamentos diários. 
 
O impacto é de fraca magnitude e tem abrangência regional, com o aumento do fluxo de 
veículos abrangendo a área de influência indireta definida para o empreendimento; é 
considerado reversível e permanente, com duração que coincide com o funcionamento 
da Usina, e devendo se manifestar de imediato, já na instalação do canteiro de obras. 
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Tabela 4.3.2-1: Planilha de classificação e valoração dos prováveis impactos ambientais para o meio biótico. 
 

TIPO CATEGORIA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE PRAZO MAGNITUDE 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS IMPACTOS POTENCIAIS 

Direto Indireto Positivo Negativo Local Regional Estratégico Temporário Permanente Reversível Irreversível Imediato Médio Longo Fraco Médio Forte Variável
OBSERVAÇÕES

PL
A

N
EJ

A
M

EN
TO

 

Decisão pela implantação e divulgação do 
empreendimento                     

Contratação de mão-de-obra e serviços/ 
Aquisição de insumos e equipamentos                     

Supressão de Vegetação x   x x   x   x x    x    

Supressão de Habitats da 
Fauna x   x x   x   x x    x    

Perturbação e Afugentamento 
da Fauna x   x  x   x x  x   x     

Caça e Captura de Animais  x  x  x  x  x  x   x     

Contaminação de Habitats  x  x  x   x x   x   x    

Limpeza do terreno/ Abertura de Vias de 
Serviço/ Terraplenagem 

Aumento do Risco de 
Atropelamento dos Animais x   x  x  X  x  x   x     

Transporte Rodoviário de pessoal, insumos e 
equipamentos 

Aumento do Risco de 
Atropelamento dos Animais x   x  x  X  x  x   x     

Caça e Captura de Animais  x  x  x  x  x  x   x     

IM
PL

A
N

TA
Ç

Ã
O

 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do 
Canteiro de Obras Aumento do Risco de 

Atropelamento dos Animais x   x  x  X  x  x   x     

Contratação de mão-de-obra para a operação 
da Usina                     

Perturbação e Afugentamento 
da Fauna x   x  x   x x  x   x     

Operação da Usina de Pelotização 
Contaminação de Habitats  x  x  x   x x   x   x    

Transporte Rodoviário de Insumos Aumento do Risco de 
Atropelamento dos Animais x   x  x   x x  x   x     O

PE
R

A
Ç

Ã
O

 

Comercialização/ Exportação de Produtos                     
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4.3.3 IMPACTOS SOBRE MEIO ANTRÓPICO 
 
Os impactos sobre o meio antrópico irão ocorrer durante as três fases do 
empreendimento, a saber: planejamento, implantação e operação. 
 
Os impactos previstos são apresentados na sequência considerando os enfoques: ruídos, 
socioeconômico e patrimônio histórico e arqueológico. 
 
 
4.3.3.1 Impactos Previstos Quanto a Ruído 
 
Os impactos sobre o antrópico com relação a ruídos se manifestarão na Fase de 
Implantação e na Fase de Operação do empreendimento, sendo decorrentes das diversas 
atividades previstas durante essas fases. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO AUMENTO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 
Fases do 

Empreendimento Atividades 

Implantação e Operação 
Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras// Operação da 
Usina de Pelotização 

 
O uso de equipamentos na fase de implantação e operação pode gerar ruídos e vibrações 
em momentos específicos.  
 
Na fase de implantação isto pode ocorrer tanto para a preparação do terreno durante a 
atividade de limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem, quanto para a 
atividade de Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras. Desta 
forma, os níveis atuais de pressão sonora podem ter uma elevação discreta.  
 
Para a fase de implantação, este impacto foi classificado como negativo e direto. O 
efeito do impacto será imediato, a partir do início das atividades de implantação, 
considerado reversível e temporário, já que os equipamentos que originam esses níveis 
sonoros serão removidos ao final da implantação do empreendimento. Considerando que 
as comunidades situadas no entorno da região indicada para a implantação da 4° Usina 
estão situadas a mais de 2 km de distância, este impacto foi classificado de magnitude 
variável e local, pois seus efeitos se manifestarão na área de influência direta para o 
meio antrópico do empreendimento. 
 
Para a fase de operação, a avaliação do impacto do nível de pressão sonora sobre as 
comunidades do entorno do empreendimento foi feita através de estimativa obtida por 
modelagem. A simulação obtida permitiu estabelecer o prognóstico do nível de pressão 
sonora para a área após a instalação da 4ª.Usina de Pelotização da Samarco e, 
consequentemente, permitiu a avaliação do impacto no meio antrópico. 
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4.3.3.1.1 Estimativa dos Níveis de Ruído da 4° Usina de Pelotização da Samarco  
 
Durante o diagnóstico, foram realizadas medições de nível de pressão sonora, NPS, in 
situ, constatando-se que nos perímetros das comunidades e áreas adjacentes, ocorreram 
níveis de ruído relativamente baixos, cuja explicação está relacionada com o tipo de 
atividade que se desenvolve em áreas isentas de atividades industriais e de serviços. 
Tem-se, com isso, que os valores obtidos de NPS no diagnóstico do presente estudo, 
encontram-se dentro dos limites recomendados pela legislação vigente. 
 
O critério utilizado para a composição da modelagem prevista para propagação dos níveis 
de pressão sonora da 4° Usina, da Samarco Mineração, foi baseado nas análises das 
informações acerca dos valores de NPS da 3° Usina, com dados de potência sonora das 
unidades operacionais, conforme descrição abaixo:  
 
Tabela 4.3.3.1-1: Níveis de pressão sonora de equipamentos similares àqueles do futuro 
empreendimento. 
 

LOCAL / EQUIPAMENTO NPS dB(A) 
FORNO DA 3° USINA  
- Acionamento da grelha 84,0 
- Troca de carro de grelha 81,0 
- Descarga da grelha 95,0 
- Sala de compressores 100,0 
Para esse conjunto de equipamentos a potência sonora corresponde a: 101,0 
PENEIRAMENTO DA 3° USINA  
- Entre peneiras 07PN001 e 07PN002 102,0 
- Peneiras 06TP006 (HL-2) 95,0 
- Peneira 06PN001-camada de fundo 96,0 
Para esse conjunto de peneiras a potência sonora corresponde a: 103,0 
PRECIPTADORES ELETROSTÁTICOS  
- Três precipitadores com potência sonora unitária de 85 dB, correspondendo a potência de: 90,0 
VENTILADORES  
- Sete ventiladores com potências sonoras unitárias distribuídas da seguinte forma:  
- Ventilador 06 
Lado do acionamento 87,0 dB 
Sistema hidráulico 89,0 dB 

91,0 

- Ventilador 04 
Lado do acionamento 91,0 dB 
Sistema hidráulico 94,0 dB 

95,7 

- Ventilador 05 
Lado do acionamento 89,0 dB 
Sistema hidráulico 91,0 dB 

93,0 

- Ventilador 03 
Lado do acionamento 97,0 dB 
Sistema hidráulico 92,0 

98,0 

- Ventilador 02 
Lado do acionamento 87,0 dB 
Sistema hidráulico 89,0 dB 

98,6 

- Ventilador 01 
Lado do acionamento 98,0 dB 
Sistema hidráulico 90,0 dB 

84,0 

- Ventilador 13 84,0 
Para esse conjunto de ventiladores a potência sonora corresponde a: 105,0 
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Os dados de ruído fornecidos correspondem a um nível de potência sonora total de 108,0 
dB de acordo com os cálculos efetuados. 
 
Para o cálculo dos níveis de ruído nas comunidades circunvizinhas ao empreendimento, 
será considerado que: 
 
• Cada fonte pode ser descrita como uma fonte pontual. 
 
• O solo é totalmente refletor, o que é favorável para as comunidades vizinhas. 
 
• O efeito de absorção pela atmosfera pode ser aproximado por uma redução no nível 

de pressão sonora de 1 dB(A) para cada 200 metros de distância entre a fonte e um 
receptor aleatório nas comunidades avaliadas. 

 
• A perda por difração pode ser aproximada de -5 dB(A) para o ruído proveniente de 

todas as fontes modeladas, em função de espécies de barreiras presentes no caminho 
de transmissão. Quanto à vegetação, apesar de fornecer pouca atenuação, ela 
funciona como isolador visual do receptor, fornecendo um efeito psicológico favorável 
(GERGES, 1992). 

 
Sendo assim, os cálculos de propagação de ruído para as comunidades serão realizados 
como se as potências sonoras das fontes fossem de: 
 
- Forno da 4° Usina............................................ .96,0 dB(A) 
- Peneiramento .................................................. .98,0 dB(A) 
- Precipitadores eletrostáticos............................ .85,0 dB(A) 
- Ventiladores..................................................... 100,0 dB(A) 
 
Para esses valores que incorporam a correção devido à difração, a potência sonora total 
corresponde a 103,0 dB(A) para a 4° Usina. Esse valor foi obtido através da seguinte 
equação: 
 

10
10

1
log10 1L

i
L

n

n =
∑

=  

Onde: 
 
Li = nível de ruído da fonte i 
Ln = nível de ruído de n fontes 
n = número de fontes 
 
Neste cálculo, obteve-se o valor máximo de 103,0 dB(A) medido a 1,0 metro de distância 
(conforme espectro sonoro fornecido) das fontes; observa-se que tal valor somente foi  
influenciado pelo ruído do conjunto de ventiladores (105,0 dB). 
 
A simulação de NPS projetado, apresentada na figura 4.3.3.1-1, indica que a operação da 
4° Usina deve responder por níveis de pressão sonora nos limites do perímetro do 
Complexo de Ubu entre 60 e 65 dB, aproximadamente. 
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Figura 4.3.3.1-1: Curvas isofônicas representando os níveis de pressão  
sonora projetados no entorno da área em estudo 

 
 
Com relação à projeção de ruído para fora do perímetro do Complexo de Ubu, admitindo 
a existência de obstáculos e barreiras acústicas entre as fontes e receptores externos 
(comunidades), nessas condições, obtiveram-se como resultados os valores configurados 
na tabela 4.3.3.1-2. 
 
Tabela 4.3.3.1-2: Níveis de pressão sonora projetados para as comunidades adjacentes 
ao empreendimento. 
 

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DIURNO 
PONTO LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA DA 4° 

USINA (METRO) NBR 10151* 
dB(A) 

Atual (Medido) 
dB(A) 

Projeção 4ª. 
Usina dB(A) 

1 Maimbá 2110,3 65 57,2 25,5 

2 Ponta de Ubu – 
Igreja católica 2249,3 65 46,2 24,9 

3 Praia Parati – 
Quadra de esporte 3150,7 65 47,8 22,0 

4 Praia Guanabara – 
Rua dos Corais 5951,4 65 47,4 16,5 

5 Castelhanos – Hotel 
Thanharu 7214,6 65 58,8 14,8 

6 Anchieta – Igreja 
católica 7766,7 65 48,0 14,1 

7 Recanto do Sol – 
Rua Nanuque 2776,1 55 52,5 23,1 

8 Chapada do “A” 5277,8 55 46,9 17,5 
9 Belo Horizonte 5093,1 55 45,2 17,8 

* limite máximo de NPS de acordo com a classificação de cada comunidade pela NBR 10151 da ABNT (ver item 1.7.4 deste 
EIA). 
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4.3.3.1.2 Prognóstico 
 
A simulação indica que a entrada em operação da 4° Usina deve responder por níveis de 
pressão sonora nas áreas adjacentes entre 17,5 e 25,5 dB (A). Como se pode observar, o 
NPS projetado resultou em níveis de pressão sonora muito abaixo dos valores de 
referência da NBR 10151 ABNT durante o período diurno. No período noturno, pode-se 
antecipar um valor de NPS ainda mais baixo, indicando não ser necessária a adoção de 
nenhuma medida de controle. 
 
4.3.3.1.3 Conclusão 
 
Conforme ficou caracterizado no diagnóstico apresentado, a região indicada para a 
implantação da Quarta Usina da Samarco Mineração é constituída basicamente por 
vegetação nativa de boa densidade e de algumas comunidades localizadas no seu 
entorno. 
 
Os resultados apresentados pela simulação indicam valores de NPS relativamente baixos, 
característicos de uma área de baixa ocupação, a notar pela baixa variação do ruído de 
fundo (L90), indicando, assim, a ausência de outras fontes sonoras isoladas. 
 
Os resultados apresentados na Tabela 4.3.3.1-2 entre a soma do NPS projetado e NPS 
medido evidenciaram que os valores medidos nas duas campanhas (março e agosto/08) 
continuam inalterados, e as pequenas diferenças são desprezíveis do ponto de vista de 
incomodidade, o que vem demonstrar para este estudo uma boa correlação do modelo 
teórico aplicado. Sendo assim, espera-se que os efeitos do empreendimento com respeito 
e esse aspecto ambiental (ruído) sejam bastante atenuados quando a fase de 
terraplenagem do perímetro for concluída. 
 
O impacto pode ser considerado direto, negativo e local, de duração permanente, 
irreversível, imediato, de magnitude fraca. 
 
 
4.3.3.2 Impactos Sob o Enfoque Socioeconômico 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS 

Fase do Empreendimento Atividade 
Planejamento Decisão pela Implantação e Divulgação do Empreendimento 

 
 
Foi observado no levantamento de campo que a divulgação da expansão das atividades 
da Samarco dentro de sua área industrial vem provocando a geração de expectativas 
entre os moradores das comunidades da área de influência direta e indireta do 
empreendimento, nos grupos sociais existentes e atuantes na região. Essas expectativas 
podem ter motivos positivos e negativos, tais como a preocupação com o meio ambiente, 
a geração de emprego para moradores locais, as questões sociais associadas à pressão 
sobre os equipamentos sociais pela vinda de trabalhadores de outras áreas ou, 
simplesmente, questões que tenham relação entre seus interesses e os do 
empreendedor. 
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As lideranças das comunidades do entorno da Samarco reforçam a expectativa pela 
contratação de mão de obra local, seja para as empreiteiras e subempreiteiras 
responsáveis pela instalação do empreendimento, seja pela incorporação ao quadro de 
funcionários das empresas contratadas para a operação da Samarco e, até, o anseio de 
moradores locais para fazerem parte do quadro de funcionários da própria Samarco. 
 
Outra expectativa positiva é a de comerciantes vinculados ao setor hoteleiro e de 
alimentação, no sentido de poder oferecer alojamento e almoço para os funcionários 
advindos de outros locais. Particularmente, o setor hoteleiro e de alimentação de 
Guarapari se mostra extremamente interessado em oferecer serviços para esses 
funcionários. Esses comerciantes manifestaram a necessidade de já entrar em contato 
com a empresa que fará o gerenciamento desses itens. 
 
Foram observadas também expectativas negativas, como a preocupação com a mudança 
do perfil turístico da região, mais ainda se considerada a sinergia dos diversos projetos 
industriais e portuários previstos para esta. A atividade turística pode não ser a principal 
geradora de renda do município, mas é a mais democrática na hora de distribuir essa 
renda, atingindo desde o grande hoteleiro, passando pelo pequeno comerciante e 
chegando até o funcionário encarregado de limpeza. 
 
No que se refere à infraestrutura dos equipamentos sociais do município de Anchieta, 
saúde, educação e segurança encontram-se, em certos casos, precariamente atendidas. 
A vinda de trabalhadores de fora deverá pressionar ainda mais esses equipamentos 
comunitários e a prestação desses serviços. Fora isto, como já foi observado na fase de 
instalação da Terceira Usina de Pelotização, entidades bancárias, correios e outras 
instituições previstas para atender a demanda local tiveram suas capacidades de 
atendimento ultrapassadas pela necessidade de atender a vasta população de 
trabalhadores de fora do município. Esses incômodos à população deverão ser 
considerados e deverá ser estabelecido diálogo com os seus diretivos com intuito de 
minimizar antecipadamente os efeitos que poderão vir a ser produzidos. 
 
Deve-se ressaltar que alguns líderes das comunidades e representantes de movimentos 
ambientalistas, aglutinados no Fórum de Entidades Civis Organizadas do Litoral Sul do 
ES, vêm realizando reuniões mensais para discutir e analisar os diversos projetos 
pretendidos para a região e a forma como estes poderão atingir o habitual modo de vida 
dos anchietenses. Esse Fórum pretende abranger todo o litoral Sul do Espírito Santo. No 
entanto, até o momento ele tem-se articulado com entidades atuantes nos municípios de 
Anchieta, Guarapari e Piúma. As principais questões tratadas no Fórum de Entidades são 
levadas para discussão no Fórum de Ubu que objetiva reunir representantes das 
entidades e autoridades para esclarecimentos e debates sobre as questões 
socioambientais mais relevantes da região. 
 
Em 2008, o principal foco de discussões dos dois Fóruns foi a implantação da siderúrgica 
chinesa Baosteel. Depois da decisão pela não localização desta siderúrgica na região, os 
dois Fóruns se reorientaram para as discussões em torno do Polo Industrial de Anchieta e 
da Quarta Usina da Samarco. Como pauta prioritária de discussão, os dois fóruns 
elegeram 3 pontos: localização do Polo Industrial; Monte Urubu e corredores ecológicos;  
Quarta Usina da Samarco. Com relação ao Monte Urubu e corredores ecológicos, a 
reivindicação é preservar e ampliar a área prevista. 
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Sobre a Quarta Usina da Samarco, a discussão gira em torno, especialmente, da vinda de 
pessoas e de trabalhadores de outros locais e dos impactos causados pelo uso de 
pousadas e afins disponíveis nos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma. Segundo a 
representante do Fórum das Entidades, as condicionantes da Licença de Instalação da 
Terceira Usina relativas à mobilização e desmobilização de trabalhadores assim como as 
relativas à priorização da mão de obra local pareciam oferecer uma garantia mínima para 
que a instalação da Terceira Usina ocorresse dentro de certa ordem, controle, 
organização e minimização dos impactos negativos, o que não sucedeu. Isto 
desencadeou um processo de descaracterização das áreas turísticas, com 
desorganização do sistema de saúde e aumentos da densidade demográfica, da 
violência, dos sem-teto, da prostituição, do tráfico e consumo de drogas, do lixo nas 
praias e ruas, das queimadas e das invasões. 
 
O aumento da densidade populacional e o agravamento dos problemas sociais tornaram-
se evidentes, embora não haja nenhum estudo para quantificar isto, com exceção, talvez, 
dos boletins policiais e do Relatório dos Impactos da Terceira Usina na Saúde de 
Anchieta, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, em que o número 
de pessoas de fora é calculado em sete mil. Salta aos olhos que o impacto populacional 
em Guarapari foi ainda maior com um aumento significativo nos índices de violência. O 
mesmo ocorreu em Piúma, onde o problema da prostituição e uso de drogas se agravou 
ainda mais depois que este município se tornou um balneário-dormitório para os 
trabalhadores.  
 
Outro ponto questionado pela entidade foi a priorização da contratação de trabalhadores 
locais, o que, segundo ela e outras entidades comunitárias entrevistadas, não ocorreu 
dentro do pretendido e proposto nas audiências públicas, quando do licenciamento da 
Terceira Usina. Trabalhadores locais, apesar de inscritos nos SINEs não foram 
absorvidos pelas obras de instalação da Usina. Este fato também faz a comunidade 
questionar o papel real do SINE neste processo. 
 
Segundo relatório de discussão de reuniões do Fórum das Entidades, em que, entre 
outros assuntos, discutiu-se a instalação da Quarta Usina, as expectativas sobre este 
empreendimento pontuam-se em: 
 
• que seja um processo mais transparente, com quantas audiências prévias forem 
necessárias; 
 

• que se utilize das experiências da 3° Usina, especialmente focando as questões 
mais polêmicas, a fim de evitar repetições e criando meios de mitigar os efeitos 
inesperados e negativos que ocorreram; 
 

• a questão populacional deve ter um enfoque especial, sugerindo-se a elaboração 
de um censo local; 
 

• espera-se que haja compromisso e responsabilidade tanto da empresa quanto do 
poder público, em especial dos municípios. 
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Em modo geral, essas expectativas poderão ser atenuadas (no caso de expectativas 
negativas) ou trazidas aos parâmetros da realidade (no caso de expectativas positivas) 
pela implementação de um programa de comunicação social que aborde minuciosamente, 
por exemplo, as características intrínsecas do projeto de expansão, as consequências 
que poderá trazer para os recursos naturais da região, a previsão da contratação de mão 
de obra, a previsão do atendimento médico e educacional desta, a inserção do projeto 
dentro do planejamento da segurança local e regional, entre outros aspectos. 
 
Embora seja proposta a aplicação de um programa de comunicação social, as 
expectativas deverão continuar, pelo que se qualifica este impacto como irreversível. 
Como terá expectativas otimistas e pessimistas, qualifica-se como impacto positivo e 
negativo. Será um impacto que surge como consequência direta do empreendimento, de 
aplicabilidade imediata. A área de abrangência deste impacto será regional, posto que 
deverá atingir a área de influência indireta. Pelos efeitos deste impacto, ele deverá ser 
considerado como um impacto permanente. A magnitude do impacto, se consideradas as 
expectativas (positivas) por emprego e por pressão dos equipamentos sociocomunitários 
(negativo), deverá ser considerada como forte. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO ATRAÇÃO DE POPULAÇÃO 
Fase do Empreendimento Atividade  
Implantação Contratação de mão de obra e serviços/ Aquisição de insumos e equipamentos 

 
 
O início das atividades do empreendimento, aliado à ampla divulgação do fato 
concomitantemente à divulgação de outros empreendimentos de porte significativo na 
mesma região, se apresenta como forte potencial para atração de mão de obra visando 
aos empregos diretos e indiretos decorrentes desta atividade.  
 
Vale destacar que, com base nos dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 
Anchieta (PMA, 2008) por ocasião da instalação da 3° Usina da Samarco foram 
contabilizados, aproximadamente, 7000 pessoas de outros locais.  Segundo estimativa da 
empresa, apresentada na caracterização do empreendimento, prevê-se a contratação de 
4.290 trabalhadores para a fase de implantação da 4ª Usina. 
 
Ainda em se tratando da 3° Usina, o aumento de população causado nos três municípios 
da AID e, em especial, nos municípios de Guarapari e Piúma, é outro fator observado e 
que aparece constantemente nas entrevistas realizadas, especialmente junto a 
representantes dos poderes públicos locais de Guarapari, Anchieta e Piúma. É importante 
dizer que esses municípios, na visão de muitos entrevistados, serviram de cidade-
dormitório de grande contingente dos trabalhadores empregados, visto disporem de locais 
para alojamento destes.  
 
De acordo com informações verbais obtidas em entrevistas na Área de Influência Direta, 
Anchieta e Guarapari, algumas localidades já estão tendo sua população aumentada por 
trabalhadores de outros locais atraídos pelas possibilidades de vir a ocupar postos de 
trabalho, ou outras formas de auferir renda, em decorrência de empreendimentos a serem 
implantados na região. A divulgação pelos meios de comunicação tem se dado, às vezes, 
de forma exacerbada, relatando a abertura de um número de postos de trabalho e um 
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quantitativo de investimentos superiores ao constante no projeto de expansão da 
Samarco. Desta forma, deve-se recorrer à adoção imediata de medidas de 
esclarecimentos à população, visando à redução das expectativas, o que deverá 
minimizar o processo de atração de trabalhadores em decorrência do empreendimento. 
 
A parcela de trabalhadores que vem por conta própria, quando formada por população de 
baixa renda, procura se fixar em casa de parentes e amigos, ou na impossibilidade desta 
alternativa, procura adquirir lotes ou partes de lotes, ou, em último caso, invade áreas 
onde constrói ou improvisa uma moradia. Os locais preferenciais desta população para se 
instalar deverão ser, segundo experiências de obras anteriores, em localidades situadas 
no entorno da Samarco, como Mãe-bá, Recanto do Sol, Condados de Guarapari, além da 
sede municipal de Piúma e aglomerações urbanas de baixa renda situadas em Guarapari. 
 
A atração de mão de obra, que já se iniciou com a divulgação do empreendimento, deverá 
continuar a ocorrer durante uma grande parte do período de implantação do 
empreendimento. Durante este período, no qual se dá uma renovação da mão de obra 
contratada, pois as várias fases de construção requererem diferentes especializações, 
poderá ocorrer a fixação de uma parcela da mão de obra desmobilizada na região. 
 
No período final das obras, quando a desmobilização se dará de forma mais acentuada, 
outras parcelas poderão fixar residência na região, com vistas a novas oportunidades de 
trabalho em outras obras ou de extrair pequenas remunerações no setor informal 
vinculado que turismo que ocorre nas praias locais (como vendedor ambulante, 
barraqueiro, etc.). 
 
Este impacto pode ser classificado como imediato, a partir da divulgação do 
empreendimento, indireto, uma vez que decorre das expectativas criadas em relação ao 
empreendimento, especialmente com relação à possibilidade de obter emprego ou vender 
seus serviços. Mesmo com a adoção de Programa de Comunicação Social, a intensidade 
deste impacto tende a ser de forte magnitude, haja vista a dimensão do ocorrido no 
processo de instalação da 3° Usina. O impacto é direto (ocasionado pela instalação do 
empreendimento), e indireto (ocasionado pela divulgação relacionada aos demais 
empreendimentos), negativo, de abrangência local, de caráter temporário ainda que 
irreversível, visto que, depois de fixada, a população tende a permanecer no local, e, 
mesmo com a adoção das medidas mitigadoras propostas, é de forte magnitude. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO GERAÇÃO DE TRIBUTOS 

Fase do Empreendimento Atividade 
Implantação e Operação Contratação de Mão de obra e Serviços/ Aquisição de Insumos e Equipamentos 

 
 
A geração de tributos decorre do pagamento de salários, das compras e contratação de 
serviços de toda espécie em face às obras de instalação e operação do empreendimento. 
Neste aspecto, serão gerados o ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadorias e 
serviços), o ISS (impostos sobre os serviços), o PIS/COFINS, o IPI – Imposto Sobre 
Produtos Industrializados, e outros. 
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Na fase de implantação, a previsão do total do montante de impostos pela expansão do 
complexo industrial da Samarco é de R$ 175,1 mil, segundo informações do 
empreendedor contidas no capítulo 1. Esse montante representa 9,09% do investimento 
bruto previsto. Isto sem considerar o DIFAL, diferença de alíquota entre estados.  
 
Considerando-se as estruturas a serem montadas ou que sofrerão melhorias, a estimativa 
relacionada à instalação da Quarta Usina (área de produção) levaria à geração de um 
montante equivalente a R$168,8 mil no período de instalação, sendo a estimativa 
relacionada a melhorias nas áreas do pátio e do porto (Pátio e Porto) equivalente a R$6,4 
mil.  
 
Do montante total de impostos previstos para serem gerados, a arrecadação por parte do 
governo federal seria de R$85,4 mil, representando 48,25% do total de arrecadação. A 
arrecadação estadual estaria prevista no valor de R$ 77 mil, equivalendo a 43,97% do 
total. O montante previsto para ser arrecadado pelos municípios seria de R$ 12,7 mil, o 
que representa uma participação estimada de 7,26% do total gerado pelo 
empreendimento em sua fase de instalação. Deve-se salientar que parcela dos impostos 
arrecadada ao nível estadual é repassada para os municípios, como ocorre com o ICMS 
onde é repassada a QPM – Quota Parte Municipal.  
 
Analisando-se a geração por tipo de imposto a ser gerado, verifica-se que o maior 
montante a ser gerado corresponde ao ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 
e de Serviços, estimado R$ 57,7 mil (32,95% do total de impostos a serem gerados), 
seguido pelo PIS/COFINS, com R$ 42,5 mil (24,27% do total a ser gerado), e pelo II – 
Imposto de Importação, com uma arrecadação prevista de R$ 22,5 mil (12,85%).      
 
A geração de tributos é um impacto positivo e permanente, pois seus efeitos se sentirão 
durante a instalação e toda a operação do empreendimento, direto, de aplicabilidade de 
imediata, se iniciando quando no começo das obras de implantação. Tem abrangência 
estratégica, por atingir tanto a esfera municipal quanto a estadual e federal, uma vez que 
serão gerados tributos nesses três âmbitos. Este impacto apresenta características 
irreversíveis, devido à obrigatoriedade do pagamento dos tributos. Sobre a magnitude 
deste impacto, prevê-se que adquira dimensões significativas na atividade de aquisição 
de insumos e contratação de mão de obra e serviços, pelo que será qualificado como de 
magnitude forte, sobretudo para os cofres municipais, acentuando-se seus efeitos 
quando considerados os tributos estaduais e ainda mais se considerada a receita federal. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA 
Fase do 

Empreendimento Atividade 

Implantação e 
Operação 

Contratação de Mão de obra e Serviços/ Aquisição de Insumos e Equipamentos/ 
Operação da Usina de pelotização 

 
A implantação e operação da Quarta Usina da Samarco terão um efeito positivo sobre a 
economia local e da região de influência do referido empreendimento, visto que deverá 
efetuar negócios através de contratação de serviços, da aquisição de produtos, 
equipamentos e materiais, e contratar mão de obra, o que determinará, em consequência, 
o aumento da renda e do nível de emprego. Estas ações surtirão efeito em diversos 
níveis, englobando desde a economia local à regional e estadual, sobretudo devendo 
gerar efeitos, embora em menor grau, na economia do país. 
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O pagamento de salários, a contratação de serviços de terceiros e a compra de materiais, 
equipamentos e produtos, e o consequente pagamento de impostos e taxas deles 
decorrentes, acarretarão um aumento nos níveis de renda gerados, especialmente nas 
áreas de influência direta e indireta. Este incremento na renda determina uma 
dinamização da economia, na medida em que exerce efeito cascata sobre as atividades 
econômicas, tendendo a disseminar investimentos em todos os demais setores da 
economia (agrícola, comércio e serviços). 
 
A título de comparação, os dados do gráfico 4.3.3.2-1 fornecem informações sobre o 
efeito da instalação da 3° Usina sobre a economia do Estado do Espírito Santo. Através 
destes dados verifica-se que o investimento total do projeto no Espírito Santo foi de 1,7 
bilhões, sendo que o potencial de compras foi de 32,1%, representando R$ 306 milhões 
em conceito de recursos para a economia estadual.  
 
Importante salientar que os processos de concorrência em que as empresas capixabas 
estiveram presentes foram da monta de R$ 431 milhões, ou seja, 25,35% do total do 
investimento no Espírito Santo (de R$ 1,7 bilhões) e cerca de 45% do potencial previsto 
de fornecimento por empresas do estado.  
 

 
 

Figura: 4.3.3.2-1: efeito da instalação da 3° Usina sobre a economia do Estado do Espírito Santo. 
 
 
Segundo as previsões feitas pela empresa, o valor a ser investido será de 
aproximadamente R$ 1.926.700,00 na fase de instalação e considerando a previsão feita 
pela empresa de contratação de 265 operários na fase de operação, prevê-se o 
pagamento de salários e a compra de bens e insumos, o que permite catalogá-lo de forte 
magnitude. Este impacto, decorrente indiretamente do empreendimento, é positivo e 
tende a potencializar com maior intensidade especialmente na área de influência direta. 
No entanto, abrange também a economia municipal, regional e estadual, sendo, portanto, 
estratégico, em função da possibilidade da contratação de pessoas e empresas tanto da 
região, quanto do município ou do estado do Espírito Santo, para realizar os serviços 
requeridos nas determinadas fases. A duração deste impacto será permanente e em 
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médio prazo para operação, enquanto que imediato para implantação. Sua aplicabilidade 
será imediata, sendo sentidos os efeitos desde o início da instalação, e dando 
continuidade na fase de operação. Seus efeitos são irreversíveis. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

Fase do Empreendimento Atividade 
Implantação e Operação Contratação de Mão de obra e Serviços/ Aquisição de Insumos e Equipamentos 

 
 
A instalação de uma nova Usina da Samarco acarretará um incremento do nível de 
empregos gerando, como consequência, o aumento da renda. O efeito deste impacto se 
dará de forma mais intensa no município que sediará o empreendimento, Anchieta, e em 
seguida na AID, havendo possibilidades de empregabilidade de trabalhadores que 
residam ainda na AII, e no estado do Espírito Santo. Analisando-se os investimentos 
anteriores da Samarco na região, sobretudo o da 3° Usina, recentemente instalada, 
observa-se que a contratação de trabalhadores de outros estados também tem ocorrido.  
 
A previsão de contratação na fase de instalação da Quarta Usina de Pelotização da 
Samarco é de 4290 trabalhadores no pico da obras, existindo a intenção e o esforço da 
empresa no sentido de que boa parte desses postos de trabalho seja ocupada por 
moradores da região, da área de influência direta (AID) do empreendimento. No caso de 
não haver mão de obra disponível na AID, esta será contratada onde estiver disponível, 
com prioridade sobre os trabalhadores residentes no estado. O mesmo se dará com os 
fornecedores de materiais, equipamentos e serviços 
 
A maior utilização de mão de obra local deverá ocorrer nas fases iniciais da obra, com 
profissões voltadas para a área de construção civil. Na fase de montagem 
eletromecânica, estima-se também a contratação de grande quantidade de moradores 
locais, principalmente daqueles capacitados pelos cursos atuais e futuros de formação 
profissional disponibilizados na região.  
 
Conforme mostra a Figura 4.3.3.2-2, na fase de instalação da 3° Usina foram contratados 
6005 trabalhadores no total, sendo que destes, 44% foram compostos por mão de obra 
local (2.607 postos de trabalho), 19% de mão de obra da região (1162 postos de trabalho) 
e 37% de trabalhadores de outros locais (2236 postos de trabalho).  
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Histórico Contratação de Mão-de-obra  Direta 
e Indireta  Civil e Montagens – P3P Ubu

4

Contratação de Mão-de-Obra 
Projeto Terceira Pelotização Ubu

Período: Dezembro/2005  a   Março/2008

(1.162); 19%

(2.236); 37% (2.607); 44%

Local (GPI/ANC) REGIÃO (ES) OUTROS

Abril/08                                                         Histórico Contratação de Mão-de-obra  Direta  e Indireta  Civil e Montagens – P3P Ubu  
Fonte: Samarco 

 

Figura 4.3.3.2-2: Origem dos trabalhadores contratados para a terceira Usina. 
 
 
As contratações de trabalhadores locais foram bem distribuídas no tempo, havendo 
contratações em maior proporção na fase de pico do empreendimento, especialmente entre 
março e abril de 2007, conforme mostra a Figura 4.3.3.2-3. 
 

 
Fonte: Samarco 

 

Figura 4.3.3.2-3: Cronograma da contratação dos trabalhadores locais para a terceira Usina. 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 4 
73/86 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

É importante destacar que a maioria destes postos é de caráter temporário, devendo 
haver desmobilização à medida que forem sendo finalizadas as obras. Os dados relativos 
à 3° Usina mostram que a maior parte das desmobilizações ocorreu na fase final de 
instalação, entre os meses de janeiro e abril de 2008, havendo um pico de 
desmobilizações no último mês, de 1.267 trabalhadores, conforme destaque na Figura 
4.3.3.2-4. 
 

 
Fonte: Samarco 

 

Figura 4.3.3.2-4: Cronograma da desmobilização da mão de obra  
de implantação da terceira Usina. 

 
Já na fase de operação da nova planta, estão previstas 265 contratações diretas pela 
Samarco, que, de acordo com a política da Samarco, também deverão ser preenchidas 
prioritariamente por moradores locais. Se considerado que para cada emprego direto no setor 
são gerados até 4 empregos indiretos, pode-se considerar a geração de aproximadamente 
1060 empregos indiretos a partir do funcionamento pleno do empreendimento. 
 
Este impacto é positivo, de magnitude forte para a região, consequência direta do 
empreendimento. Embora seja priorizada a contratação de mão de obra local a área de 
abrangência deverá ser considerada estratégica por existir a possibilidade de contratação de 
profissionais de fora da região. Sua aplicabilidade será permanente porque se deverá manter 
o número de postos de trabalho previstos para a fase de operação enquanto dure a operação 
da Usina de Pelotização. O impacto tem características irreversíveis, seus efeitos se sentirão 
imediatamente ao início da implantação do empreendimento. 
 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO MELHORIAS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES LOCAIS 

Fase do Empreendimento Atividade 
Implantação Contratação de Mão de obra e Serviços/ Aquisição de Insumos e Equipamentos 
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A instalação de empreendimentos de relevante porte em determinados municípios e 
regiões tem causado uma melhoria da qualificação profissional dos trabalhadores 
residentes. Isto se dá como consequência da adoção de medidas potencializadoras do 
efeito positivo de geração de emprego e renda, tais como a realização de cursos de 
capacitação-qualificação profissional. A Samarco tem realizado diversos cursos de 
capacitação profissional desde a instalação da 3° Usina. 
 
O Programa de Formação e Recuperação da Qualificação Profissional desenvolvido pela 
Samarco para o Projeto da Terceira Pelotização, através do Pavilhão de Ensino 
Tecnológico instalado no município de Anchieta, qualificou mão de obra, atendendo as 
demandas do Projeto e de empresas da região. Tal programa ofertou cursos voltados 
para formação da força de trabalho. Iniciado em 2005 e finalizado em 2007, o programa 
qualificou profissionais na área de metal mecânica (1021 no Espírito Santo) e construção 
civil (957 no Espírito Santo), totalizando 1978 trabalhadores. Destes, 189 trabalhadores 
foram contratados para as obras de instalação da 3° Usina. 
 
Para o Projeto da Quarta Pelotização, está previsto um programa de formação e 
qualificação profissional, com fornecimento de bolsas de estudo para ensino de nível 
técnico aproveitando a estrutura do SENAI. O programa irá viabilizar e privilegiar futuras 
admissões para empresas contratadas para a obra da Quarta Pelotização, empresas da 
região, e ainda, futuramente, vagas diretas na Samarco. Além disso, o Programa terá 
como intuito potencializar as comunidades locais para oportunidades de geração de 
emprego, renda, negócio e prestação de serviço em sua localidade. 
 
Como forma de promover a qualificação de mão de obra a fim de garantir que uma maior 
proporção de trabalhadores locais seja contratada, a Samarco participa do Grupo de 
Trabalho da Intermediação Massiva de Mão de Obra (IMMO), um grupo formado por 
empresas, sindicatos do Espírito Santo e instituições de ensino, como o SENAI, SEST e 
UFES. 
 
Recentemente o IMMO assinou um Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES). Este documento prevê a 
avaliação do número de trabalhadores necessários para atender à demanda de mão de 
obra que surgirá no estado, devido aos novos investimentos de grandes empresas, 
previstos para até 2010. Com a iniciativa, a SETADES pretende realizar programas de 
qualificação de mão de obra por meio de ações unificadas com entidades de ensino, 
disseminar a Política Pública de Emprego, Trabalho e Renda para fortalecer a relação 
tripartite entre representações de empregadores, poder público e trabalhadores. 
 
Este impacto indireto do empreendimento é positivo, de abrangência regional, visto que 
busca capacitar os trabalhadores residentes na AID, de fraca magnitude, dado o volume 
de trabalhadores qualificados ainda ser pequeno frente à demanda. No entanto, deve-se 
considerar o que isto pode significar de efeito na renda do trabalhador qualificado. Este 
impacto temporário ainda é irreversível e de médio prazo. 
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IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO PRESSÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA E OS SERVIÇOS SOCIOCOMUNITÁRIOS 

Fase do Empreendimento Atividade 
Implantação Contratação de Mão de obra e Serviços/ Aquisição de Insumos e Equipamentos 

 
 
Na fase de implantação de um empreendimento, uma pressão maior se dá sobre 
infraestrutura e os serviços sociais, resultante da demanda da mão de obra oriunda de 
outros locais que passou a residir na região próxima às obras. Isto acarreta, por exemplo, 
o aumento do número de usuários dos sistemas de saúde, educacional, habitacional, dos 
locais de lazer, além de requerer maiores demandas por segurança pública. 
 
No empreendimento em pauta, o aumento dessas demandas irá recair de forma 
acentuada sobre o poder público dos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma, que já 
apresentam dificuldades de investimentos nos setores sociais e elevada carência na 
infraestrutura social pública. 
 
Esses municípios dispõem de rede de saúde estruturada no limite de atendimento 
destinado aos moradores permanentes e, em menor grau, à população flutuante do 
período de veraneio. Os postos de saúde, que são as unidades da rede mais próximas às 
populações de localidades distantes das sedes municipais, apresentam carências em 
seus serviços e equipamentos. Nos postos situados na área do entorno das instalações 
industriais da Samarco, de Meaípe, ao norte, a Castelhanos, ao Sul, essas carências 
podem se tornar acentuadas com o aumento de população atraída pelos investimentos 
realizados na região. 
 
O setor educacional desses municípios apresenta maior flexibilidade para absorver novas 
demandas, apresentando, porém, carências pontuais, tendo em vista a dispersão espacial 
das localidades litorâneas e interioranas, que implica a necessidade de deslocamento dos 
jovens para escolas que não encontram em seus bairros/localidades de residência. 
 
No setor de segurança pública, os municípios da AID apresentam números de efetivo e de 
viaturas reduzidos. O policiamento é realizado por viaturas da Polícia Militar que 
percorrem diversos bairros e localidades do município, realizando um policiamento 
ostensivo. O aumento de moradores temporários pode aumentar os conflitos nesses 
locais. Mãe-bá, a localidade mais próxima à Samarco, tem sofrido com o aumento 
populacional no local, sem ser acompanhada de melhorias urbanas adequadas e serviços 
sociais, inclusive de segurança pública. Assim como esta localidade, a maioria dos 
representantes comunitários de localidades do entorno do empreendimento, ouvidos em 
entrevistas de campo, referiu-se a este aspecto como um dos maiores problemas locais 
na atualidade.  
 
Outro aspecto que apresenta fragilidade é o de abastecimento de água em algumas 
localidades que podem ter sua população aumentada por trabalhadores vindos de fora. 
Vale ressaltar que a disponibilidade hídrica dessa região é um ponto considerado frágil 
quando se analisa o seu futuro.  
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Os efeitos da instalação da 3° Usina devem ser considerados visto que, segundo 
informações do poder público municipal e informações colhidas nas entrevistas realizadas 
(representantes do poder público e comunidade local), as áreas de saúde, de segurança e 
de transporte foram as mais sobrecarregadas. 
 
Houve, em todos os três municípios da AID, com especial ênfase em Anchieta, um 
incremento expressivo das demandas por serviços de saúde sem a devida contrapartida, 
ainda que tenham sido realizados investimentos neste setor no período. 
 
Na segurança ocorreu aumento das ocorrências, conforme demonstram os dados 
apresentados no capítulo 3- Diagnóstico deste EIA, com relação ao aumento da 
criminalidade na AID. Também foi citada, em entrevistas realizadas, a ocorrência de 
ocupações irregulares pressionando áreas pertencentes ao Parque Estadual Paulo César 
Vinha, o que foi confirmado pela administração da referida UC. 
 
O aumento do tráfego foi outro efeito negativo ocasionado na fase de instalação, 
principalmente na fase de pico quando havia maior fluxo de veículos de trabalhadores. 
Segundo ouvido nas entrevistas realizadas junto às secretarias municipais dos municípios 
de Guarapari, Anchieta e Piúma, os locais de maior impacto no trânsito foram a sede 
municipal de Piúma, a ES-060, principalmente nas proximidades da empresa e, em menor 
grau, a sede municipal de Anchieta. O tráfego de veículos certamente é um dos principais 
gargalos infraestruturais desta região, devendo ser tratado como uma das prioridades 
pelo governo frente à já deficiente logística e à previsão do boom de investimentos a 
serem realizados na região no curto prazo.  
 
O impacto é negativo, indireto, imediato, de caráter temporário, enquanto durarem as 
obras, de abrangência local (AID), reversível e de média intensidade. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO ALTERAÇÃO DO COTIDIANO DA POPULAÇÃO 
Fase do 

Empreendimento Atividade 

Implantação e Operação Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras e  Usina de 
pelotização 

 
 
As atividades que compõem o processo de instalação das obras de expansão e operação 
da área industrial da Samarco, tais como a movimentação de equipes de topografia ou 
dos técnicos que desenvolvam tarefas de sondagem das áreas previstas para instalação 
do empreendimento, e, em maior medida, as movimentações de máquinas, equipamentos 
e trabalhadores provocarão uma alteração do dia a dia dos moradores do entorno do 
empreendimento. 
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Em efeito, a passagem de veículos e trabalhadores mudará, permanentemente, a 
realidade cotidiana da população local. Prevê-se que este impacto possua uma 
magnitude forte durante todas as atividades que envolvem a construção da infraestrutura 
necessária para a expansão da área industrial da Samarco, uma magnitude fraca 
durante operação do empreendimento. Os efeitos se farão sentir na área de influência 
direta do empreendimento, com ênfase nas comunidades localizadas à beira da rodovia 
ES 146 e da Rodovia do Sol, pelo que se define como um impacto de abrangência local. 
Estas mudanças, de caráter negativo, são consequências da instalação e operação do 
empreendimento, pelo que se define como impacto indireto. Como já foi dito, a presença 
das primeiras equipes de trabalho já provocarão alterações no cotidiano da população 
local, pelo que o impacto se fará sentir imediatamente. Posto que a instalação e 
operação do empreendimento necessitam da chegada dos trabalhadores e de insumos 
transportados por via terrestre, se qualifica este como um impacto irreversível. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO INCÔMODOS À POPULAÇÃO POR POEIRA 
Fase do 

Empreendimento Atividade 

Implantação e 
Operação 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras/ Transporte 
Rodoviário de Insumos e trabalhadores/ Operação da Usina de Pelotização 

 
 
 
Na implantação, a realização de movimentações de terra, seja por terraplenagem ou para 
preparar os espaços para a instalação da infraestrutura do projeto de expansão da 
Samarco, poderá provocar incômodos à população do entorno pela poeira que será 
produzida nessas ações. Na operação da Quarta Usina de pelotização, o transporte do 
material em direção ao porto, o incremento da circulação de veículos serão fatores que 
produzirão um incremento do particulado em suspensão. 
 
Trata-se de um impacto médio, direto, irreversível, de abrangência local, imediato, e 
permanente. Pelo exposto acima, destaca-se o caráter negativo do impacto. A 
magnitude do impacto é variável e poderá ser minimizada com medidas adequadas. 
Resulta de abrangência local por serem afetados, fundamentalmente, os moradores 
locais. É imediato, pois irá se apresentar logo que se inicie a fase de implantação e até a 
operação do empreendimento, e de longo prazo, em função da previsão da sua vida útil. 
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES 
Fase do 

Empreendimento Atividade 

Implantação e 
Operação 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras/ Transporte 
Rodoviário de Insumos/ Operação da Usina de pelotização 
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Durante a fase de obras de expansão do complexo industrial da Samarco existirá o risco 
de acontecerem acidentes com os trabalhadores das obras civis em função das atividades 
desenvolvidas, tais como a utilização de máquinas e equipamentos. A operação do 
complexo industrial, pelo elevado número de equipamentos e máquinas existentes é, em 
si, motivo da existência do risco de acidentes. À medida que será incrementada tanto a 
quantidade desses equipamentos quanto dos funcionários que desenvolverão atividades 
dentro do complexo industrial, este risco de acidentes se verá incrementado também. 
 
A Samarco implantou um modelo de gestão integrada com o intuito de atender a 
mudanças gerenciais e ao aumento das demandas sociais. Este modelo de gestão 
enfoca, sobretudo, Qualidade, Custo, Entrega, Moral e Segurança [Quality, Cost, Delivery, 
Morale and Safety (QCDMS)] e visa obter resultados alinhados com as necessidades e 
expectativas dos stakeholders da Samarco. 
 
Esse modelo permite a integração entre todas as áreas da empresa em questão de 
qualidade, meio ambiente e saúde ocupacional, além dos sistemas de gestão de 
segurança, todos os quais atendem as exigências de ISO 9002, 14001, OHSAS 18001, 
bem como leis e normas tanto brasileiras quanto internacionais. 
 
O empreendedor tem realizado a identificação dos riscos envolvidos no projeto de 
expansão da Samarco baseado nas normas operacionais, de manutenção e construção já 
existentes, bem como em dados de desenvolvimento do projeto e dados relativos ao 
Projeto Terceira Pelotização executado em 2005/2008. A citada previsão da gestão da 
segurança descreve que essas normas e esses procedimentos têm sido continuamente 
otimizados e ajustados para se adequar às mudanças na legislação. A experiência 
adquirida no Projeto Terceira Pelotização proporcionou melhor conhecimento dos riscos e 
medidas de controle que foram especificamente adaptados para as características de 
uma construção industrial.  
 
É um fato que a Samarco possui considerável experiência fundamentada nas operações 
da planta de concentração, os minerodutos e plantas de pelotização. Todas essas 
operações levaram à consolidação de sistemas de gestão de segurança em conjunto com 
as contratadas, e, embora os riscos operacionais sejam significativos, são bem 
compreendidos e perfeitamente administráveis. O desempenho de segurança destas 
operações tem sido bom, com taxas de frequência para acidentes CPT (LTIFRs) nos 
últimos três anos (2005 a 2007) em médias de 0,6; 0,53 e 0,35.  
 
Para a implantação de projetos, foi implementado um Sistema de Gestão de SSMAC 
obtendo-se no Projeto Terceira Pelotização a taxa de frequência para acidentes CPT de 
0,15 e para acidentes classificados (CIFRs) de 0,29 com um total de 41.038.521 Homens-
horas Trabalhadas (dados acumulados até agosto/2008). 
 
Um Gerente de Saúde e Segurança e um Engenheiro de Segurança – Coordenador 
ingressaram na equipe de estudo de pré-viabilidade do projeto da Quarta Usina de 
Pelotização a fim de analisar todos os projetos sob o ponto de vista das exigências 
relativas à segurança nos trabalhos de operação e manutenção, com base nas 
legislações e normas aplicáveis. 
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Os riscos identificados que poderiam eventualmente impactar o Projeto Quarta 
Pelotização são conhecidos e estão sendo monitorados e submetidos a controles e 
soluções atualmente aplicados. Foram realizados workshops para identificar os riscos do 
projeto, com enfoque em SSMAC, juntamente com gerentes, especialistas internos e 
técnicos diretamente envolvidos. Estudos já desenvolvidos pela Samarco e uma análise 
dos acidentes e quase acidentes com potencial crítico, ocorridos durante as diversas 
fases de implantação do Projeto Terceira Pelotização, também foram levados em 
consideração.  
 
Em se tratando do risco de acidentes, define-se este impacto como de aplicabilidade 
imediata, pois poderá acontecer em qualquer momento. É um impacto negativo e 
indireto, de magnitude variável, em função da efetividade das medidas previamente 
adotadas. É um impacto irreversível, de abrangência local e regional, devido a que 
poderão se registrar, ainda, acidentes fora da área de intervenção direta do 
empreendimento, mas dentro da AII. Quanto à sua temporalidade, foi definido como 
permanente.  
 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO PRESSÃO SOBRE O SISTEMA VIÁRIO E DE CIRCULAÇÃO 

Fase do Empreendimento Atividade 
Implantação e Operação Transporte rodoviário de pessoal, insumos e equipamentos. 

 
 
O aumento do número de veículos, e, em especial, veículos de carga trafegando por vias 
já transitadas, deverá pressionar essas vias em dois sentidos: em termos de sua estrutura 
física, à medida que se colocam maiores volumes sobre ela; e em termos de seu sistema 
de circulação, através do aumento do fluxo de veículos. Tanto o primeiro como o último 
tendem a gerar transtornos no sistema e na infraestrutura viária, até porque esta se 
apresenta, na atualidade, como um dos maiores gargalos logísticos do país. O incremento 
do tráfego de veículos ocasiona, além do desgaste físico das vias, um aumento do risco 
de acidentes rodoviários que estão, nos últimos anos, entre os maiores causadores de 
óbito no Brasil. 
 
No caso deste empreendimento, os veículos citados poderão ser tanto do transporte do 
pessoal empregado na fase de instalação e operação do empreendimento (ônibus, vans, 
carros leves e camionetes) quanto veículos destinados à realização das obras de 
instalação, tais como caminhões, pás carregadeiras, guindastes, carretas e outras. Como 
dito, a circulação de veículos na região pressionará as vias de acesso podendo provocar 
alterações no ritmo habitual de tráfego veicular dos moradores locais e, na época do 
verão, dos numerosos turistas que trafegam pela região. 
 
Este impacto, de caráter negativo, é uma das consequências da instalação e operação 
do empreendimento, pelo que se define como impacto indireto. No tocante à magnitude 
deste impacto, prevê-se que seja de magnitude variável, já que se sentirá com maior 
peso durante a época do verão e em menor grau fora desta, e também com maior peso 
durante a fase de instalação e menor durante a fase de operação, de aplicabilidade 
imediata. Será um impacto irreversível, permanente e local. 
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IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 

IMPACTO GERAÇÃO DE DIVISAS PARA O PAÍS E CONTRIBUIÇÃO PARA O SUPERÁVIT 
COMERCIAL 

Fase do 
Empreendimento Atividade 

Operação Comercialização/ Exportação de Produtos 

 
 
O aumento da produção de pelotas proporcionado pela operação da quarta Pelotização 
acarretará a entrada de um maior volume de divisas ao país. O acréscimo nas 
exportações de pelotas brasileiras, tanto em volume, quanto em valor, a partir da entrada 
em operação da nova Usina, contribuirá para gerar superávit na Balança Comercial 
Brasileira, o que tem sido posto como um dos principais desafios para a economia 
nacional e meta constante da política econômica brasileira. 
 
Atualmente a Samarco é a segunda maior exportadora nacional de pelotas de minério-de-
ferro, sendo superada apenas pela Vale, sua partícipe. Segundo dados da tabela 1.1.2-2, 
do capítulo 1, a produção nos últimos quatro anos evoluiu, de 14,93 milhões de ton. em 
2005, para 18,48 milhões de ton. em 2008, com a liderança da produção de pelotas sobre 
os finos.  
 
O volume de vendas alcançado em 2008 foi de 18,4 milhões de ton, representando uma 
cifra da ordem de US$ 2,307 milhões, segundo dados da tabela 1.1.2-3, do capítulo 1, 
que apresenta o volume de vendas nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. 
 
Também é importante analisar a diversidade de clientes da Samarco, com representantes 
de todos os continentes: Argentina; Japão; Líbia; China; Egito; Malásia; França; Arábia 
Saudita; Alemanha; Taiwan; Reino Unido; Trinidad e Tobago; Holanda; Indonésia; 
Turquia. 
 
A tabela 4.3.3.2-5 mostra a evolução das vendas da Samarco nos diversos continentes, 
entre 2005 e 2008. Com base nestes dados, observa-se que a maior concentração da 
produção se dirige para o Oriente Médio/Norte Africano e para a China. A Europa e a Ásia 
aparecem em seguida, sendo que o mercado das Américas surge em última colocação no 
ranking do mercado atual da Samarco.  
 
Tabela 4.3.3.2-5- Evolução das vendas da Samarco por região 
 

EVOLUÇÃO DE VENDAS TOTAIS POR REGIÃO 
REGIÃO 2005 2006 2007 2008 

Américas 9% 9% 15% 13% 
Europa 17% 21% 17% 20% 
Oriente Médio/Norte África 24% 21% 28% 23% 
China 31% 28% 21% 22% 
Ásia 19% 21% 19% 22% 
Fonte: Relatório Anual 2007 e Relatório da Administração 2008 Samarco. 
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A entrada de recursos financeiros decorrentes da exportação do produto, assim como sua 
contribuição para que o país atinja o superávit comercial é um impacto positivo, 
dependendo diretamente da realização da atividade, de duração permanente e forte, 
uma vez que terá significativa contribuição no volume de divisas para o país. A área de 
abrangência será estratégica, uma vez que seus efeitos atingem ao país, com entrada 
em cena em médio prazo, em que a Quarta Pelotização começará a produzir para 
comercializar no exterior. Seus efeitos serão reversíveis, na medida em que favorecerá a 
entrada de divisas para o país enquanto dure sua atividade. 
 
 
 
4.3.3.3 Impacto Sobre o Patrimônio Histórico e Arqueológico 
 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 
IMPACTO INTERFERÊNCIA EM POSSÍVEIS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

Fases do Empreendimento Atividades 

Implantação Limpeza do terreno/abertura de vias de serviço/terraplenagem 
Obras Civis/ Montagem Industrial/ Operação do Canteiro de Obras 

 
Diversas atividades potencialmente causadoras de impacto a sítios arqueológicos já 
ocorreram na área do empreendimento, devido à utilização anterior da terra. Entre elas, 
destaca-se a supressão da vegetação nativa, silvicultura e no caso da área industrial, 
terraplenagem e obras civis diretas.  
 
Com a implantação do empreendimento, outras atividades impactantes serão realizadas 
envolvendo movimentação de solo, principalmente terraplenagem, aterramentos e 
escavações além de outras obras necessárias à implantação do empreendimento.Tanto 
as atividades já executadas na área como aquelas previstas são potencialmente 
causadoras de perturbação nos depósitos arqueológicos, alterando o contexto, expondo 
ou soterrando os vestígios, podendo causar sua destruição parcial ou total. 
Os impactos ao patrimônio arqueológico porventura existente deverão ser mitigados com 
a adoção dos programas propostos. 
 
Desta forma, o impacto foi classificado como negativo e direto. Sua área de abrangência 
é local, sendo considerado permanente, irreversível e prazo imediato. Quanto à 
magnitude, foi classificado como variável, dependendo do patrimônio arqueológico 
porventura encontrado durante as atividades de implantação. 
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Tabela 4.3.3.3-1: Planilha de Classificação e Valoração dos Prováveis Impactos Ambientais para o Meio Antrópico.  
 

TIPO CATEGORIA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE PRAZO MAGNITUDE 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS IMPACTOS POTENCIAIS 

Direto Indireto Positivo Negativo Local Regional Estratégico Temporário Permanente Reversível Irreversível Imediato Médio Longo Fraco Médio Forte Variável
OBSERVAÇÕES

PL
A

N
EJ

A
M

EN
TO

 

Decisão pela implantação e divulgação 
do empreendimento Geração de Expectativas X  X X  X   X  X X     X   

Atração de População X X  X X   X   X X     X   
Geração de tributos X  X    X X   X X     X   

Geração de empregos e renda X X X  X X  X  X  X     X   
Dinamização da economia X  X    X X  X  X     X   
Pressões sobre serviços e 

equipamentos nos setores sociais  X  X X   X   X X    X    

Contratação de mão-de-obra e 
serviços/ Aquisição de insumos e 

equipamentos 

Melhorias da qualificação Profissional 
dos trabalhadores locais  X X   X  X  X   X  X     

Incômodo à população por poeira X   X X   X  X  X    X    
Incômodo à população por ruídos X   X X   X  X  X      X  Limpeza do terreno/ Abertura de Vias 

de Serviço/ Terraplenagem Interferência em Possíveis Sítios 
Arqueológicos X   X X    X  X X      X  

Pressão sobre o sistema viário X   X X   X  X  X      X  
Risco de acidentes  X  X X X  X  X  X     X   

Incômodo à população por poeira X   X X   X  X  X    X    
Transporte Rodoviário de pessoal, 

insumos e equipamentos 

Incômodo à população por ruídos X   X X   X  X   X     X  
Incômodo à população por poeira X   X X   X  X  X    X    

Risco de acidentes  X  X X X  X  X  X      X  
Alteração do cotidiano da população  X  X X   X  X  X     X   

Interferência Em Possíveis Sítios 
Arqueológicos X   X X    X  X X      X  

IM
PL

A
N

TA
Ç

Ã
O

 

Obras Civis/ Montagem Industrial/ 
Operação do Canteiro de Obras 

Incômodo à população por ruídos X   X X   X  X  X   X     
Geração de tributos X  X    X  X  X  X   X    

Geração de empregos e renda X  X    X  X  X  X   X    Contratação de mão-de-obra para a 
operação da Usina 

Dinamização da economia  X X    X  X  X  X    X   

Incômodo à população por poeira X   X X    X  X X      X  
Operação da Usina de Pelotização 

Incômodo à população por ruídos X   X X    X  X X   x     

Incômodo à população por ruídos X   X X   X  X   X  X     

Alteração do cotidiano da população  X  X X    X  X X   X     

Pressão sobre o sistema viário  X  X X    X  X X   X     
Transporte Rodoviário de Insumos 

Risco de acidentes X   X X    X X  X      X  
Geração de divisas e contribuição 

para o superávit comercial X  X    X  X X   X    X   

O
PE

R
A

Ç
Ã

O
 

Comercialização/ Exportação de 
Produtos Maior participação do ES e do Brasil 

no ranking de exportação de minério 
de ferro 

X  X   X X  X X   X    X   
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4.4 MATRIZ DE INTERAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES PREVISTAS E 
OS COMPONENTES AMBIENTAIS IMPACTADOS 

 
 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
A matriz de interação utilizada é baseada na matriz de Leopold (GTZ, 1992), com as 
adaptações necessárias para o caso específico do empreendimento em análise, bem 
como para torná-la de mais fácil leitura. 
 
Foi elaborada com as entradas segundo as linhas representando as ações/atividades do 
empreendimento e, nas colunas, os compartimentos ambientais afetados e os impactos 
ambientais potenciais decorrentes da interação de causa x efeito. 
 
Ao cruzar essas linhas com as colunas, evidenciam-se as interações existentes, 
permitindo identificar aquelas realmente significativas e dignas de atenção especial. 
 
Em cada cédula, apresentam-se a categoria e a intensidade do impacto, sendo: 
 
 Categoria:   - cor vermelha:  negativo (-) ou adverso 

    - cor verde:   positivo (+) ou benéfico 
 
 Intensidade / Magnitude: levando-se em consideração a força com que o impacto se 

manifesta, seguindo a escala nominal de grande, média, baixa e variável. 
 
 
Os símbolos utilizados foram: 
 

 
 
A tabela 4.4-1 apresenta a matriz de impactos. 
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Tabela 4.4-1: Matriz de Interação
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 ANÁLISE DA MATRIZ 
 
Para a proposição das medidas (mitigadoras, preventivas, compensadoras e 
potencializadoras) a serem apresentadas no capítulo 5, foi feita a análise da matriz. 
 
A análise da matriz de impactos apresentada na tabela 4.4-1 permite observar que estão 
previstos 27 impactos ambientais potenciais, com a possibilidade de ocorreram 54 inter-
relações entre estes e as 9 atividades previstas durante as fases de planejamento, 
implantação e operação do empreendimento. 
 
Destes impactos, 06 (22,2%) têm ocorrência no meio físico e geraram 12 inter-relações 
(22,2%), enquanto 06 (22,2%) têm ocorrência no meio biótico com a apresentação de 12 
inter-relações (22,2%), 14 impactos (51,9%) se verificaram no meio socioeconômico, 
correspondendo a 28 inter-relações (51,9%) e 1 (3,7%) referiu-se à arqueologia com 2 
(3,7%) interações.  
 
Observa-se que, para os meios físico e biótico, as 24 inter-relações encontradas têm 
caráter negativo, com 19 interações (79,2%) sendo de fraca magnitude, 4 (16,7%) média 
magnitude e apenas uma (01) interação foi de forte magnitude (4,2%). 
 
A inter-relação que apresentou forte magnitude foi no meio físico e está ligada à alteração 
da qualidade do ar pelo aumento das concentrações ambientais de material particulado 
(PTS e PM10), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de 
carbono (CO2) durante a operação da usina de pelotização. 
 
Ressalta-se que durante a proposição de medidas apresentada no capítulo 5 em seguida, 
os impactos negativos serão alvo de análise com o objetivo de propor medidas que 
mitiguem seus efeitos e reduzam as suas magnitudes. 
 
No meio socioeconômico foram observadas 28 inter-relações, sendo que 9 delas 
apresentam caráter positivo, 18 apresentam caráter negativo e 01 se caracteriza por 
apresentar tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Verifica-se que os 
impactos positivos estão ligados ao nível de vida e à economia, sendo 06 inter-relações 
classificadas como de magnitude forte, tanto na fase de instalação do empreendimento 
quanto na fase de operação, e 02 deles classificados como média magnitude, na fase de 
operação. Além disto, há uma inter-relação positiva e fraca prevista para ocorrer durante a 
implantação. Para todas essas inter-relações positivas serão estudadas medidas 
potencializadoras. 
 
Entre os impactos negativos relacionados ao meio socioeconômico, a maioria das 18 
inter-relações (78,9%) encontra-se vinculada aos aspectos relacionados à infraestrutura 
urbano-social da área de influência direta, dos quais três (03) inter-relações foram 
classificadas como de forte magnitude, três (03) de magnitude variável, quatro (04) de 
média magnitude e cinco (05) como fraca magnitude. 
 
Também se deve ressaltar que foi previsto apenas um impacto negativo (risco de 
acidentes) vinculado ao nível de vida das comunidades situadas na área de influência 
direta do empreendimento. Porém, dada a natureza do impacto e aos programas já 
executados no Complexo de Ubu pelo empreendedor, este impacto foi classificado como 
de magnitude variável durante a fase de implantação e fraca durante a fase de operação. 
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Considerando-se todos os meios afetados, a maioria das inter-relações negativas 
identificadas na matriz foi classificada como de fraca magnitude (25 inter-relações, 
64,10%). Encontram-se previstas ainda 8 inter-relações negativas de magnitude média, e 
01 positiva/negativa, classificada como de forte magnitude (a geração de expectativas 
sobre o empreendimento ainda durante seu planejamento). 
 
É oportuno destacar que grande parte das inter-relações negativas são reversíveis ou 
temporárias, o que permite prever que poderão ser mitigadas através de medidas 
adequadas. 
 
 




