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1.0 INFORMAÇÕES GERAIS 

Este documento refere-se ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (Rima) para análise da viabilidade ambiental da Usina Termelétrica (UTE) 

Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros (Gasoduto, Emissário Submarino, Linha de 

Transmissão e Adutora) sob responsabilidade da Gás Natural Açu Ltda., visando ao 

processo de licenciamento ambiental prévio no Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 

conforme consta no Processo E-07/002.00212/2015. 

O processo de licenciamento ambiental da UTE Novo Tempo teve início com o protocolo do 

Solicitação de Licença Prévia (LP), efetuado no Inea em 08/01/2015, gerando o Processo 

de Licenciamento Ambiental no E-07/002.00212/2015. Em 14/07/2015 a IT DILAM/CEAM no 

11/2015, para orientar a elaboração do referido EIA/Rima dos empreendimentos e 

apresentar os trâmites do processo de licenciamento neste Instituto. 

A implantação dos referidos empreendimentos está proposta para terrenos de propriedade 

da Prumo e inseridos integralmente na Macrozona de Desenvolvimento Econômico (MDE), 

mais especificamente no Setor Especial Porto do Açu (Sepa), conforme os termos do Plano 

Diretor de São João da Barra (Lei Municipal no 357/15), estando também situadas no 

perímetro urbano, conforme disposto na lei de Perímetros Urbanos de São João da Barra 

(Lei Municipal no 358/15). 

Ressalta-se ainda que o termo Zona Industrial do Porto do Açu (Zipa), adotado neste estudo 

devido à época de elaboração dos estudos, corresponde ao termo Setor Especial Porto do 

Açu (Sepa), adotado pela nova legislação municipal de uso e ocupação do solo. Dessa 

forma, os dois termos poderão ser utilizados ao longo do presente estudo. 

O ANEXO A-1 apresenta a Certidão de Zoneamento no 020/2015, emitida pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços / Setor de Fiscalização e Licenciamento de São João da 

Barra/RJ, atestando a compatibilidade dos empreendimentos propostos com as diretrizes de 

uso e ocupação do solo preconizadas no Plano Diretor Municipal e no Macrozoneamento. 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão Social:  Gás Natural Açu Ltda. (GNA) 

CNPJ:   11.472.927/0001-40 

Endereço Matriz: Rua do Russel, 804 – 5º Andar, Glória, 

CEP 22210-010, Rio de Janeiro – RJ 

Representante Legal:  Vicente Habib de Sant’Anna Reis 

Telefone: (21) 3725-8000 

Endereço Eletrônico:  vicente.habib@prumologistica.com.br  

Responsável Técnico: Edésio Alves Nunes Filho 

Telefone: (21) 2272-5607 

Endereço Eletrônico:   edesio.nunes@bolognesienergia.com.br 

mailto:vicente.habib@prumologistica.com.br
mailto:edesio.nunes@bolognesienergia.com.br
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A Gás Natural Açu Ltda. (GNA) é uma empresa que foi constituída pela Prumo Logística 

S.A. e Porto do Açu Operações S.A., com o objetivo de compra e venda de gás natural 

oriundo da produção offshore, processamento, beneficiamento e tratamento de gás natural, 

e geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. 

A Prumo, controladora da GNA, é uma empresa brasileira que atua no setor de infraestrutura 

e logística e atualmente constrói e desenvolve empreendimentos no Complexo Logístico e 

Industrial do Porto do Açu (Clipa), em São João da Barra, norte do Estado do Rio de Janeiro. 

O ANEXO A-2 apresenta a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional 

responsável pelos projetos conceituais de engenharia. 

1.2 DESCRIÇÃO BÁSICA DOS EMPREENDIMENTOS 

 UTE Novo Tempo

A UTE Novo Tempo, em ciclo combinado, será composta por 2 (dois) blocos geradores 

idênticos (UTE-1 e UTE-2), cuja configuração escolhida para cada bloco foi a 3x3x1, ou seja, 

3 (três) turbinas a gás (TG), modelo GE 7HA.02, com gerador; 3 (três) caldeiras de 

recuperação de calor e 1 (uma) turbina a vapor (TV) com gerador. 

Para estes blocos geradores, a potência bruta estimada para as condições simuladas no 

projeto conceitual é de 3.100 MW, destacando mais uma vez que as operações dos blocos 

poderão ser independentes e que foram projetados para trabalhar continuamente na 

potência máxima (base load) e capacitados a atender variações de carga do sistema. 

A fonte de energia primária será o Gás Natural Liquefeito (GNL) a ser regaseificado no 

Terminal de GNL, licenciado na Zipa, atualmente denominado Sepa pela nova legislação 

municipal de uso e ocupação do solo, por meio de navio FSRU (Floating Storage and 

Regasification Unit) e conduzido à UTE Novo Tempo por gasodutos dedicados. 

A UTE Novo Tempo será destinada unicamente à produção de energia elétrica e conectar-

se-á ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio de Linhas de Transmissão (LT) em 345 

kV, a partir de sua conexão com SE do Açu e na sequência à SE Furnas, no município de 

Campos dos Goytacazes/RJ. 

As principais unidades industriais da UTE Novo Tempo são turbinas a gás (TG) e a vapor 

(TV), caldeiras de recuperação de calor, torres de resfriamento com água do mar, 

transformadores, sistemas de controle, sistemas elétricos, sistemas de monitoração 

contínua de emissões atmosféricas e chaminés. Como unidades acessórias são previstas 

estações de tratamento de água (ETA) e efluentes (ETE), edificações em geral, bacias de 

contenção de águas pluviais potencialmente contaminadas e bacias coletoras de efluentes. 
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 Gasodutos 

 

A matéria prima da UTE Novo Tempo será o gás natural liquefeito (GNL) a ser regaseificado 

no Terminal de GNL, cujo consumo estimado, para os dois blocos geradores, é de 13,0 

milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/dia), a ser conduzido por meio de gasodutos 

dedicados às UTE-1 e UTE-2, com capacidade máxima de 6,5 MM Nm³/dia cada e diâmetro 

de 24”, com extensão prevista para cerca de 2,5 km. 

 

 Emissários Submarinos 

 

Os efluentes da UTE Novo Tempo, oriundos das torres de resfriamento e dos sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários e de água desmineralizada serão tratados e enviados para 

descarte no mar por meio de emissários submarinos dedicados. Referente aos descartes 

oriundos dos sistemas de tratamento, a água tratada terá qualidade superior à captada, e, 

portanto, poderá ser reutilizada para outros fins. Para cada bloco está previsto o descarte 

de 3.055,8 m³/h de efluentes de água do mar (blowdown) e de 48,9 m³/h de efluentes líquidos 

tratados. Os emissários dedicados terão cerca de 3,0 km de extensão e tubulações de 24”. 

 

 Linhas de Transmissão (LT) 

 

A energia elétrica gerada na UTE Novo Tempo será direcionada por LT dedicadas em 345 

kV até a SE Açu, atualmente em fase final de implantação na Zipa. Posteriormente a energia 

será transmitida por uma LT de cerca de 50 km até a SE Campos, já licenciada e em fase 

de implantação, onde ocorrerá a conexão com o Sistema Integrado Nacional (SIN). As LT 

previstas apresentam traçado de cerca de 3,5 km e faixa de servidão total de 80 m. 

 

 Adutoras 

 

O sistema de resfriamento das torres da UTE Novo Tempo será alimentado por meio de 

captação de água do mar, com consumo estimado em cerca de 8.350 m3/h. Para melhor 

aproveitamento energético, o projeto considera a operação em conjunto da UTE Novo 

Tempo com o Terminal de GNL do Porto do Açu, sendo este o fornecedor também de água 

do mar, uma vez que esta será aproveitada fria e resultante da vaporização do GNL no navio 

de regaseificação (Floating Storage & Regasification Unit - FSRU), incorporando-a ao 

circuito de água do mar para os blocos geradores da UTE Novo Tempo. As adutoras 

dedicadas terão extensão de cerca de 2.5 km e tubulações de 30” cada. 

 

 Acessos 

 

Os acessos aos empreendimentos objeto de licenciamento se dará pela malha rodoviária 

(interna e externa) consolidada do Porto do Açu, utilizando-se as rodovias federais BR 101 

e BR 356 e rodovia estadual RJ 240, em São João da Barra/RJ até a entrada do Porto do 

Açu. A partir daí, será utilizada todo a malha viária interna consolidada do porto. 
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 Mão de Obra 

 

Em relação à mão de obra, os empreendimentos objeto de licenciamento preveem a geração 

de cerca de 2.400 postos de trabalhos diretos no pico de obras para a implantação de cada 

unidade geradora da UTE, prevista para 39 meses. Já para a fase de operação de cada 

unidade são previstos cerca de 130 postos de trabalhos diretos. 

 

 Investimentos 

 

Os investimentos previstos são da ordem de R$ 6.200.000.000,00 (seis bilhões e duzentos 

milhões de reais), considerando a UTE Novo Tempo e suas Estruturas Extramuros. 

 

 Aspectos Locacionais 

 

A FIGURA 1.2-1 apresenta o Mapa de Macrolocalização da UTE Novo Tempo e de suas 

Estruturas Extramuros.  



EMISSÃO INICIALA
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 

A Tetra Tech é um grupo de empresas que fornece serviços multidisciplinares em 

engenharia, meio ambiente e tecnologia da informação. Desde a sua fundação em 1966, a 

empresa tem crescido de forma excepcional, atualmente contando com mais de 14.000 

funcionários, distribuídos em mais de 135 países. Através dos anos obteve uma ótima 

reputação em fornecer soluções nos melhores padrões técnicos que atendem ao orçamento 

e cronograma dos empreendimentos. 

Sua reputação e capacidade são baseadas na experiência de seu pessoal técnico, 

representada por profissionais com mais de 30 anos de atuação específica nas áreas de 

engenharia, infraestrutura, recursos hídricos e engenharia ambiental. Na área de estudos 

ambientais tem atuado na elaboração de estudos técnicos para apoio ao licenciamento de 

empreendimentos diversos como termelétricas, hidrelétricas, complexos portuários, 

indústrias, mineração, empreendimentos lineares, dentre outros.  

Razão Social: Tetra Tech Sustentabilidade Serviços de Engenharia 

Consultiva Ltda. 

CNPJ:  18.132.375/0001-70 

Endereço Matriz: Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 – Bloco F – 6º andar 

Jardim São Luiz - CEP 05805-000 - São Paulo - SP 

Responsável Técnico: José Manuel Mondelo 

Telefone:  (11) 3741-5100 

Endereço Eletrônico:   jose.mondelo@tetratech.com 

Responsável Técnico 

pelo EIA/Rima: Affonso Virgilio Novello Neto 

Telefone:  (11) 3741-5303 

Endereço Eletrônico:   affonso.novello@tetratech.com 

Os estudos ambientais ora apresentados foram desenvolvidos por equipe multidisciplinar 

formada por coordenadores e consultores da Tetra Tech, considerando-se, ainda, o 

envolvimento de instituições públicas, técnicas e científicas do Estado do Rio de Janeiro, 

que contribuíram com o fornecimento de informações e apoio durante o processo de 

elaboração dos estudos ambientais.  

O ANEXO A-3 apresenta as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) da Tetra Tech 

como empresa consultora e dos Coordenadores Técnico e Temáticos do EIA/Rima. 

mailto:jose.mondelo@tetratech.com
mailto:affonso.novello@tetratech.com
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2.0 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 

Este capítulo visa a apresentar os principais objetivos e justificativas da implantação e 

operação da UTE Novo Tempo, uma usina termelétrica movida a gás natural, partindo de 

uma abordagem do contexto atual da matriz e oferta energética do país, e encerrando com 

os atuais cenários da demanda nacional, considerando ainda a sua compatibilidade com 

os planos e programas governamentais em curso, em todas as esferas do governo. 

2.1 O CONTEXTO DAS MATRIZES ENERGÉTICAS 

A busca de políticas mais apropriadas para tornar o planejamento energético eficaz requer 

que, inicialmente, se identifiquem os determinantes de maior relevância para a evolução do 

setor de energia dentro do horizonte estudado. A análise dos determinantes econômico-

energéticos constitui-se em parte fundamental do processo de elaboração de estudos 

prospectivos e assim, a matriz energética de determinado período reflete a interação das 

decisões correntes e passadas, tomadas pelos agentes setoriais neste contexto 

energético. 

A grande dependência da economia nacional em relação ao consumo de petróleo e 

derivados nos anos 70 provocou severos efeitos no balanço de pagamentos do país, já 

que boa parte desse consumo era atendida por importações. Em 1980, as importações 

líquidas de petróleo e derivados, de 44 milhões de tep, representavam quase metade da 

receita total de exportações do país.  

Diante de tal contexto, a política energética brasileira então adotada viria a moldar a atual 

matriz energética pelas iniciativas de substituição de derivados de petróleo por fontes 

energéticas nacionais (álcool da cana de açúcar, hidroeletricidade e carvão mineral, 

principalmente) e de incremento na exploração e produção doméstica de petróleo, com a 

intensificação dos esforços de prospecção offshore.  

A redução do ritmo de crescimento econômico teve efeito sobre o crescimento do consumo 

de petróleo e derivados, mas a reversão da tendência de aumento de sua participação 

acabou se cristalizando e gerou, por exemplo, a oportunidade para que a participação de 

cana-de-açúcar e seus derivados na matriz energética de 2005 atingisse 14% (FIGURA 

2.1-1). 
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FIGURA 2.1-1 

ESTRUTURA DA OFERTA INTERNA DE ENERGIA NO BRASIL (2005) 

 

 

 

A análise do contexto atual da questão da energia no mundo sugere que entre os 

principais condicionantes da matriz energética brasileira ao final do horizonte de estudo do 

PNE 2030 estão (i) os preços internacionais do petróleo e do gás natural; (ii) os impactos 

ambientais e (iii) o desenvolvimento tecnológico. 

 

Com relação ao petróleo, o cenário de evolução de preço considerado no PNE 2030 reflete 

fundamentalmente o crescimento da demanda mundial de derivados, em especial da China 

e dos EUA, a capacidade de produção da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (Opep), influenciada notadamente pelo grau de resolução da situação política no 

Oriente Médio, gargalos de logística (refino e transporte), a resposta mundial aos 

potenciais efeitos das emissões de derivados de petróleo e a formação de preços nos 

mercados futuros.  

 

A expectativa de evolução dos preços internacionais de petróleo é de queda em relação 

aos preços atuais, atingindo em 2030 um valor na faixa entre US$ 30 a US$ 53 por barril, a 

preços  constantes. Após o pico atingido em 2006, de cerca de US$ 67 (valores médios), o 

preço do barril reduz-se para cerca de US$ 60 em 2010, caindo para um valor na faixa 

entre US$ 30 e US$ 53 ao final do horizonte (FIGURA 2.1-2).  
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FIGURA 2.1-2 

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS INTERNACIONAIS DO PETRÓLEO 

A questão que se coloca então é de que forma a evolução dos preços internacionais do 

petróleo influencia o contexto energético futuro do Brasil. Certamente, o esforço doméstico 

de aumento de reservas e de produção de petróleo será recompensado na medida em que 

as cotações do petróleo permaneçam em níveis elevados nos próximos 25 anos, mesmo 

com a tendência esperada de baixa em relação ao patamar atual.  

Por outro lado, em um contexto de transição mais acelerada na direção da substituição do 

uso dos hidrocarbonetos, o país conta, neste horizonte, com a consolidação de uma 

estratégia de fomento da energia renovável, já iniciada. 

Com isto, abre-se a perspectiva de que se acentue a queda relativa de participação do 

petróleo e seus derivados na oferta interna de energia no horizonte do estudo a partir do 

aumento da agroenergia, com nova fase de expansão do etanol da cana, e do incremento 

do biodiesel e do processo de produção de diesel a partir de óleos vegetais (H-bio). 

Já com relação aos preços do gás natural, historicamente, os preços deste energético têm 

guardado uma estreita relação com os preços do petróleo. Essa referência se explicava 

pelo fato de a exploração do gás natural ter sido muito associada à produção de petróleo. 

Além disso, em razão da forma de distribuição, o gás não apresentava características de 

commodity, sendo então muito útil referenciar seus preços aos do petróleo. Por fim, o gás 

entra na matriz principalmente em substituição ao óleo combustível. 

Contudo, esse quadro está se alterando e as indicações são de que o gás possa evoluir 

segundo trajetória própria, refletindo características de seu mercado particular. Contribuem 
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para apoiar esse entendimento o uso do gás como energético preferencial e não 

alternativo. 

 

De fato, as vantagens que esse energético apresenta em termos de redução de custos de 

manutenção, de maior facilidade de manuseio na indústria, de maior eficiência energética 

em muitos usos e de menores emissões de gases de efeito estufa criaram um mercado 

próprio para o gás natural. Além disso, cresce a produção de gás não associado, produção 

em campos prospectados e explorados visando especificamente à produção do gás. 

 

Por fim, o advento do Gás Natural Liquefeito (GNL), simplificando e flexibilizando a 

comercialização do produto, reforça a perspectiva de o gás tornar-se uma commodity e, 

como tal, passar a apresentar uma lógica de formação de preços própria. 

 

A geopolítica do gás natural, porém, reproduz em grande parte a do petróleo, já que todos 

os países grandes produtores de petróleo possuem grandes reservas de gás natural. Em 

adição, os países que não são produtores de petróleo, mas possuem gás natural, não têm 

tampouco um histórico de evolução social, política e institucional que traga maior 

tranquilidade para esse mercado. 

 

Assim, na cenarização dos preços do gás natural estão presentes, basicamente, os 

mesmos condicionantes do caso do petróleo e nessas condições, para efeito dos estudos 

do PNE 2030 foram considerados cenários para evolução do preço deste energético, 

conforme FIGURA 2.1-3 (os valores do histórico referem-se ao preço Henry Hub, nos 

Estados Unidos, tomado como referência do mercado do Atlântico). 

 

A expectativa é que os preços internacionais do gás natural apresentem tendência de alta, 

podendo situar-se, por milhão de BTU, na faixa entre US$ 6 e US$ 9 ao final do horizonte. 
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FIGURA 2.1-3 

PREÇOS INTERNACIONAIS DO GÁS NATURAL 

 

 

 

2.2 O CENÁRIO DO GÁS NATURAL 

 

No final dos anos 80, o consumo de energia no mundo ainda estava muito concentrado no 

petróleo e no carvão. Mas, o uso do gás natural já se mostrava como uma tendência 

robusta e competitiva. O gás, em substituição a esses energéticos, apresentava uma 

vantagem ambiental significativa: uma grande redução nas emissões de CO2 (cerca de 20 

a 25% menos do que o óleo combustível e 40 a 50% menos que os combustíveis sólidos 

como o carvão), conforme PNE 2030. 

 

A utilização do gás em equipamentos adaptados e adequados para sua queima também 

eliminava a emissão de óxido de enxofre, fuligem e materiais particulados, enquanto as 

emissões de CO e NOx poderiam ser relativamente bem controladas. 

 

Em termos mundiais, o uso do gás natural na geração de energia elétrica experimentou 

grande avanço nos últimos 30 anos. Conforme QUADRO 2.2-1, enquanto o uso final do 

gás cresceu, entre 1973 e 2003, à taxa de 1,9% ao ano, o uso na geração de eletricidade 

expandiu-se, no mesmo período, ao ritmo de 3,7% ao ano. Se considerada a cogeração, 

essa taxa é ainda maior, de 4,3% ao ano. 
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QUADRO 2.2-1 

CONSUMO DE GÁS NATURAL NO MUNDO (MILHÕES DE TEP) 

 

 
 

No Brasil, considerava-se que as reservas nacionais de gás natural eram pouco 

expressivas para atender ao mercado potencial desse energético, especialmente se 

considerado o uso na geração de energia elétrica. Nesse contexto, a importação de gás da 

Bolívia reverteu às expectativas. 

 

Diante da necessidade de absorver imediatamente grandes quantidades de gás boliviano, 

e considerando as vantagens anunciadas da geração termelétrica a gás, propôs-se que 

metade do volume de gás importado do país vizinho fosse destinada à geração de energia 

elétrica, embora na concepção original do projeto de importação se considerasse sua 

viabilização por meio dos mercados industriais. Em adição, a crise de abastecimento de 

energia elétrica em 2001 estimulou a busca de soluções rápidas para expansão do parque 

gerador, gerando incentivos adicionais à expansão de plantas termelétricas baseadas na 

queima de gás natural. 

 

O consumo de gás natural no país tem se expandido rapidamente nos últimos anos. Como 

consequência, o crescimento da demanda industrial, em que o gás substitui 

preferencialmente o óleo combustível, o uso do gás natural veicular, em substituição à 

gasolina e ao diesel, e a expansão do parque termelétrico (segundo ANEEL, já há em 

operação no Brasil cerca de 11.000 MW de plantas de geração a gás natural, incluindo 

autoprodução e cogeração) levaram a uma situação de preocupação quanto à oferta futura 

de gás, situação que deverá estar adequadamente resolvida com o início da oferta de gás 

natural liquefeito (GNL). 

 

A questão da disponibilidade de gás natural é, portanto, básica na análise do avanço desse 

energético na matriz energética nacional. Como condicionantes dessa disponibilidade 

podem ser destacados (i) o acesso a reservas domésticas; (ii) a possibilidade de 

importação; e (iii) a disponibilidade de infraestrutura física para escoamento da oferta 

(produção e ou importação) até os mercados consumidores. 
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2.3 O EMPREENDIMENTO NO CONTEXTO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO AÇU 

A UTE Novo Tempo e suas Estruturas Extramuros se dará integralmente nos domínios do 

Setor Especial do Porto do Açu (Sepa), área industrial consolidada e integrante do 

Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu (Clipa), juntamente com o Setor Especial 

do Distrito Industrial de São João da Barra (Sedisjb). 

O projeto prevê grandes consumidores industriais de energia no Clipa, cujas estimativas de 

demandas são feitas a partir das perspectivas de evolução da produção física e dos 

consumos específicos de energia elétrica (kWh por tonelada). A implantação da UTE Novo 

Tempo no Sepa, no município de São João da Barra/RJ, apresenta como principais 

justificativas, os seguintes itens: 

 Proximidade aos campos de petróleo das bacias de Campos, Santos e Espírito Santo,

das malhas de gasodutos e áreas disponíveis para atracação de navios FRSU;

 Fácil acesso para as regiões mais desenvolvidas do Brasil;

• Demanda nacional de energia industrial;

• Potencialidade industrial da Região do Norte Fluminense;

• Disponibilidade e Logística favoráveis de matéria prima e insumos;

• Disponibilidade de terrenos sem restrições ambientais significativas;

• Disponibilidade de mão de obra;

• Disponibilidade de malha rodoviária consolidada;

• Disponibilidade para conexão com a rede de transmissão de energia;

• Previsão de interferências não significativas nos parâmetros ambientais;

• Articulação com políticas governamentais de desenvolvimento industrial no Estado;

• Potencial de arrecadação de impostos nas fases de implantação e operação.

A implantação da UTE Novo Tempo e suas Estruturas Extramuros promoverá ganhos 

adicionais ao crescimento econômico em curso, por conta do aumento na arrecadação de 

tributos, mobilização da mão de obra disponível (qualificada e não qualificada) para as 

fases de implantação e de operação, e principalmente, da energia elétrica gerada, 

possibilitando alcançar a autossuficiência no Estado do Rio de Janeiro, e, em outro plano, 

no Clipa, garantindo maior segurança contra problemas decorrentes de falhas na 

distribuição de energia. 

Ainda relativo ao mercado energético no âmbito estadual, a implantação da UTE Novo 

Tempo promoverá um aumento da atratividade do fornecimento de energia confiável aos 

investimentos futuros no Estado do Rio de Janeiro, fator de desenvolvimento 

socioeconômico, além de viabilizar, agora no âmbito nacional, uma alternativa para 

diversificação da matriz energética brasileira utilizando o gás natural, conforme 

preconizado pelo Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (MME, 2015). Acrescenta-
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se a estes fatores, o potencial fomento da confiabilidade do sistema de abastecimento de 

energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. 

 

O potencial suporte energético da UTE Novo Tempo significará um ganho de oportunidade 

de novos investimentos privados e de geração de empregos, renda e receitas, 

considerando o cenário atual de expansão e consolidação das atividades industriais no 

Clipa. 

 

Por fim, a implantação da UTE Novo Tempo é parte integrante da política de 

desenvolvimento do Governo do Rio de Janeiro, de forma que a escolha do sítio industrial 

em São João da Barra, corrobora com esta política e servirá como suporte para 

atratividade de outras indústrias. 

 

2.4 JUSTIFICATIVAS SOCIOAMBIENTAIS 

 

A inserção da UTE Novo Tempo no Clipa apresenta várias interfaces sinérgicas com a 

dinâmica socioambiental da Região do Norte Fluminense, e principalmente do município de 

São João da Barra. 

 

Dentro de uma ótica socioambiental, é importante ressaltar que a inserção do projeto em 

uma região industrial em pleno desenvolvimento, cuja sociedade já vivencia experiências 

decorrentes deste processo, deva ser conduzida de forma integrada, planejada e 

adequada às exigências tanto dos órgãos ambientais quanto desta população 

potencialmente afetada. 

 

Em termos de potencialização de efeitos decorrentes da implantação da UTE Novo Tempo, 

temos a dinamização da economia regional, pelo aumento de geração de empregos e 

renda e do poder de atração a outras indústrias, pela garantia de fornecimento de energia 

elétrica.  

 

O projeto integra-se e consolida a recente vocação industrial da região e de São João da 

Barra, por meio do centro importador e exportador inerente das instalações do Clipa, 

revitalizando o papel do Rio de Janeiro no cenário nacional, sendo a forma de produção 

dessa energia deverá ser ambientalmente correta. 

 

A escolha do Sepa, para implantação da UTE Novo Tempo, traduz todo este cenário 

abordado, uma vez que as atividades de implantação e operação da UTE se dará em 

áreas já alteradas e propícias para tal, eliminando intervenções negativas em ambientes 

naturais, como formações florestais, cursos d´água; áreas produtivas, áreas urbanas, entre 

outras. Por outro lado, intervenções positivas são previstas tanto na dinâmica econômica 

da região, envolvendo geração de empregos e renda. 
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Associado a este fato, por exigência dos órgãos ambientais e pela postura proativa da 

GNA, serão adotadas as mais modernas tecnologias de produção e de controle ambiental, 

além de adotadas várias outras medidas de recuperação de ambientes degradados, de 

passivos ambientais. 
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3.0 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e contextualizar as normas legais aplicáveis ao 

processo de licenciamento ambiental da UTE Novo Tempo e de suas unidades extramuros 

(gasoduto, linha de transmissão e emissário submarino) e à proteção dos recursos 

ambientais na respectiva área de influência dos empreendimentos, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. 

 

Pretende-se, assim, demonstrar, ao final que o empreendimento proposto está em 

conformidade com o sistema normativo vigente, não encontrando nenhuma restrição e ou 

impedimento legal para a sua implantação. Para isso, adotou-se como abordagem 

metodológica deste capítulo a análise do arcabouço legal aplicável, identificando seus 

pontos críticos e propondo medidas para promover a plena compatibilidade deste 

arcabouço com os objetivos do empreendimento. 

 

Não se fará uma simples listagem de normas e leis que, de resto, são de pleno 

conhecimento do Inea. Entretanto, tal lista será apresentada ao final do presente capítulo, 

após a contextualização do arcabouço legal aplicável. 

 

3.2 ASPECTOS LEGAIS GERAIS 

 

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

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Conforme seu art. 2º, esta PNMA 

objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) destinou capítulo específico para a defesa do meio 

ambiente (Capítulo VI do Título VIII), estipulando o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado a todos e impondo ao poder público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

Além do referido capítulo, a defesa do meio ambiente passou a ser considerada como um 

princípio a ser respeitado pelo desenvolvimento econômico, de acordo com os ditames do 

desenvolvimento sustentável e prevista no art. 170 da CF/88, que determinou que “a 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, observada 

a defesa do meio ambiente, dentre outros princípios. 

 

Por outro lado, o art. 3º da CF/88, que trata dos Objetivos Fundamentais da República 

Federativa do Brasil, estabelece a obrigatoriedade de se garantir o desenvolvimento 
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nacional e de erradicar a pobreza e a marginalização e ainda reduzir as desigualdades 

sociais e regionais. Desta forma é de interpretação geral que a Constituição Federal prega 

o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. 

 

3.3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O licenciamento ambiental é um processo administrativo desenvolvido pelos órgãos de 

controle ambiental dos três níveis da federação sempre que se pretenda instalar um 

empreendimento efetiva ou potencialmente causador de degradação ambiental, sendo que 

se a potencial degradação for considerada significativa, o processo de licenciamento será 

conduzido por elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/Rima), o qual deverá ser amplamente divulgado e difundido, 

garantindo-se a mais ampla publicidade entre os interessados. O licenciamento ambiental 

é uma medida preventiva, com vista a reduzir ao mínimo possível os impactos negativos 

sobre o meio ambiente dentro da sua viabilidade. 

 

O artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011, define o 

licenciamento ambiental como “o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental”. Conceito bastante semelhante é fornecido pelo artigo 1º, inciso I, da Resolução 

n° 237, de 19 de dezembro de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). 

Considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso, consigna-se a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para a UTE Novo Tempo. 

 

Com efeito, dependem de licenciamento ambiental as atividades potencialmente 

causadoras de degradação ambiental, conforme estabelece a Lei Federal nº 6.938/81: 

 

“Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 

licenciamento ambiental”. 

 

3.3.1  Competência para o Licenciamento Ambiental 

 

Conforme Artigo 23 da Constituição Federal, todos os entes da Federação (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) estão aptos a proteger o meio ambiente e combater 

a poluição em qualquer de suas formas, bem como conservar as florestas, a flora e a 

fauna. O parágrafo único desse dispositivo determinou que lei complementar fixará normas 

para a cooperação entre esses entes federativos, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Todavia, passados vinte e três anos 

de vigência da nova ordem constitucional, referida lei ainda não havia sido editada – o que 

fez com que a definição do órgão competente para cada licenciamento ambiental gerasse 
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todo o tipo de dúvidas. A competência para licenciar consistia, portanto, em assunto 

extremamente controvertido, que nunca havia sido tratado de forma uníssona na doutrina e 

jurisprudência pátrias. 

Contudo, finalmente, no dia 8 de dezembro de 2011, a Lei Complementar no 140 foi 

editada, suprindo essa lacuna do ordenamento jurídico. De acordo com esse diploma legal, 

o licenciamento ambiental do empreendimento em tela deve ser conduzido pelo INEA.

A competência do órgão estadual é residual, ocorrendo sempre quando não houver 

hipótese que atraia a competência da União ou do Município para o licenciamento 

ambiental (art. 8º, XIV). No caso, justifica-se a condução pelo Inea do presente processo 

de licenciamento, na medida em que a UTE Novo Tempo não se amolda às situações cuja 

atribuição é do órgão federal (Art. 7º, XIV), e causa impactos ambientais que ultrapassam o 

âmbito local, visto que está sendo licenciado mediante EIA/Rima, de modo que também 

não atrai a competência do ente municipal (aArt. 9º, XIV, a, da LC no 140/11 c/c art. 1º, III, 

da Resolução Conema no 42/12).  

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o licenciamento ambiental se dá conforme os 

Decretos nos 42.159/09 e 21.287/75, sendo o mesmo o atribuído à Comissão Estadual de 

Controle Ambiental (Ceca) com apoio técnico do INEA. 

Ademais, ressalte-se que não é aplicável ao presente processo de licenciamento ambiental 

o disposto no Decreto nº 8.437/2015, que regulamentou a Lei Complementar nº 140/11. A

redação do seu Art. 4º é cristalina no sentido de que esse ato normativo em nada altera a 

competência dos processos de licenciamento ambiental iniciados antes da publicação no 

Diário Oficial da União. Senão, veja-se: 

“Art. 4º. Os processos de licenciamento e autorização ambiental das 

atividades e empreendimentos de que trata o Art. 3º iniciados em 

data anterior à publicação deste Decreto terão sua tramitação 

mantida perante os órgãos originários até o término da vigência da 

licença de operação, cuja renovação caberá ao ente federativo 

competente, nos termos deste Decreto”.  

Dito isso, o processo de licenciamento da UTE Novo Tempo e de suas unidades 

extramuros (gasoduto, linha de transmissão e emissário submarino) teve início com o 

protocolo do Requerimento de Licença Prévia (LP) efetuado no Inea em 18/01/2015, 

gerando o Processo de Licenciamento Ambiental no E-07/2002.212/2015, sendo que 

06/07/2015, o Inea emitiu a Instrução Técnica (IT) DILAM/CEAM no 11/2015 para 

elaboração e apresentação deste EIA/Rima, a qual apresenta os trâmites do processo de 

licenciamento no Instituto e as diretrizes técnicas de execução dos estudos ambientais. 

Assim, considerando-se que a Licença Prévia para a UTE Novo Tempo foi solicitada em 

18/01/2015, o presente processo de licenciamento ambiental se iniciou antes da 
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publicação do referido decreto (o que ocorreu somente em 23/04/2015). Além disso, como 

ainda não houve o término da vigência da licença de operação (aliás, nem mesmo a 

licença prévia foi emitida até o momento), fica claro que não incidem as regras previstas no 

Decreto 8.437/2015. Não é o caso, portanto, de transferir a competência licenciatória para 

o órgão federal, visto que é absolutamente inaplicável ao caso o disposto no Art. 3º, VII, b,

do mencionado decreto. 

Dessa forma, o processo de licenciamento ambiental da UTE Novo Tempo está sendo 

conduzido pelo Inea, que é o órgão competente, conforme o disposto no Art. 8º, XIV, da 

Lei Complementar nº 140/11. 

3.3.2 Etapas do Licenciamento Ambiental 

O art. 10 da Resolução Conama no 237/97 estabelece que o procedimento de 

licenciamento ambiental deva obedecer às seguintes etapas: 

 Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos

documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de

licenciamento correspondente à licença a ser requerida. No Estado do Rio de Janeiro,

taisdocumentos, projetos e estudos ambientais serão definidos e analisados pela

Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca), com apoio técnico do Inea;

 Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;

 Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do Sisnama, dos documentos,

projetos e estudos ambientais apresentados e realização de vistorias técnicas, quando

necessárias. No Estado do Rio de Janeiro, nos casos em que há necessidade de ser

realizado EIA/Rima, como ora em pauta, os documentos, projetos e estudos ambientais

serão submetidos à aprovação da Ceca (Lei Estadual nº 1.356/88, art. 1º, §1º);

 Audiência Pública, quando couber, conforme regulamentação pertinente, ou seja,

Resolução Conama nº 09/87, Lei Estadual nº 1.356/88 e Resolução Conema nº 35/11;

 Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente,

decorrentes das audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da

solicitação quando esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

 Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; e

 Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

Uma vez deferido o requerimento da licença, o procedimento se desdobra em etapas de 

emissão de licenças ambientais, das quais, importa citar as seguintes, nos termos da 



  50125-EV-RT002-0 

 

 3-5  

Resolução Conama nº 237/97; do Decreto Estadual nº 44.820/14 e da Deliberação Ceca nº 

03/77 (NA-01.RO):  

 

 Licença Prévia (LP): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, na fase 

preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação. Seu prazo 

de validade será no mínimo o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, 

programas e projetos e no máximo de 05 (cinco) anos; 

 

 Licença de Instalação (LI): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental 

autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. A 

LI pode autorizar a pré-operação, por prazo especificado na licença, visando à obtenção 

de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da 

Licença de Operação. Seu prazo de validade será no mínimo o estabelecido no 

cronograma de instalação e pré-operação e no máximo de 06 (seis) anos.  Nos casos 

em que a LI for concedida com prazo de validade inferior ao máximo, com base no 

cronograma apresentado, e este vier a sofrer atrasos, o prazo de validade da licença 

poderá ser ampliado até o limite máximo de 06 (seis) anos, mediante requerimento do 

titular da licença, desde que comprovada a manutenção do projeto original e das 

condições ambientais existentes quando de sua concessão; e 

 

 Licença de Operação (LO): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental 

autoriza a operação de atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo 

cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes determinadas para a operação. Será concedida 

para empreendimentos e atividades implantados, com base em constatações de 

vistoria, teste de pré-operação ou qualquer meio técnico de verificação do 

dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de 

mitigação implantadas, e seu prazo de validade será no mínimo de 04 (quatro) anos e 

no máximo, de 10 (dez) anos neste último caso quando comprovada a implementação 

voluntária de programa eficiente de gestão ambiental. 

 

O processo de licenciamento do presente empreendimento vem seguindo regularmente o 

trâmite anteriormente exposto.  

 

3.3.3 O Estudo Ambiental Exigível 

 

Para a análise do requerimento de uma licença ambiental prévia, o empreendedor deve 

encaminhar ao poder público o estudo ambiental cabível, que é a ferramenta responsável 

pela vinculação da avaliação de impactos ambientais ao licenciamento ou, em outras 

palavras, é o subsídio para a análise da viabilidade ambiental dos empreendimentos. 
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Estudos ambientais são definidos como “todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade 

ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida” (Art. 

1º, III, primeira parte, da Resolução Conama no 237/97). É gênero, do qual são espécies, 

no Estado do Rio de Janeiro, o EIA/Rima, o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), entre 

outros. 

A exigência de um ou outro estudo é realizada de acordo com a significância do impacto 

ambiental que a atividade pode causar ao meio ambiente. 

O artigo 225, §1º, inciso IV, da CF/88, dispõe que, para assegurar a efetividade do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público “exigir, na forma 

da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade”. De forma semelhante, o art. 261, §1º, inciso X, da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro, quando atribui ao Poder Público a obrigação de “condicionar, na forma da 

lei, a implantação de instalações ou atividades, efetiva ou potencialmente causadoras de 

alterações significativas do meio ambiente à prévia elaboração de estudo de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade." 

Vê-se, portanto que, se a atividade ou empreendimento for potencialmente causador de 

significativa degradação ambiental, faz-se necessária a elaboração de EIA/Rima. Já se o 

potencial poluidor não for de significância, o órgão ambiental competente definirá outros 

estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento (art. 3º, caput e 

parágrafo único, da Resolução Conama no 237/97). 

No âmbito federal, o EIA/Rima encontra base legal na Resolução Conama no 01/86, que 

estabelece um rol exemplificativo de atividades sujeitas ao estudo, bem como fixa 

diretrizes gerais e o conteúdo mínimo para a sua elaboração. Como o empreendimento em 

questão consiste em uma Usina Termelétrica a Gás Natural, com capacidade de geração 

de energia elétrica de 3.100 MW, gasoduto, linha de transmissão em 354 kV, emissário 

submarino e adutora, o seu licenciamento ambiental depende da elaboração de EIA/Rima, 

de acordo com o art. 2º, incisos V, VI e XI, da referida resolução. 

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual nº 1.356/88, que dispõe sobre procedimentos 

vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto ambiental prevê que 

o licenciamento de implantação de usinas de geração de energia elétrica, qualquer que

seja a fonte primária, com capacidade igual ou superior a 10 MW, bem como, a instalação 

de emissários submarinos e linhas de transmissão de energia elétrica, com capacidade 

acima de 230 kW, dependerão da elaboração de EIA/Rima, a ser submetido à aprovação 

da Ceca (art. 1º, incisos V, VI e VII).  
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Destaca-se ainda que, no Estado do Rio de Janeiro, a elaboração do EIA/Rima deve 

atender às normas previstas na Deliberação Ceca nº 3.663/97 que aprova a DZ-041.R-13, 

que determina a abrangência, procedimentos e os critérios para elaboração do EIA/Rima. 

O próprio Inea, por meio da IT DILAM/CEAM no 11/2015 determina a elaboração do 

EIA/Rima para análise da viabilidade ambiental dos presentes empreendimentos. 

Nesse contexto, vê-se que o presente EIA/Rima, exigível para o licenciamento ambiental 

da UTE Novo Tempo tanto pela Resolução Conama no 01/86, quanto pela Lei Estadual nº 

1.356/88, tem por finalidade subsidiar a avaliação, pelo Inea, da viabilidade ambiental dos 

empreendimentos. 

3.3.4 Audiência Pública 

A CF/88, em seu art. 225, §1°, inciso IV, cuidou não somente de exigir a realização de 

EIA/Rima, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade de significativa 

degradação ao meio ambiente, mas também de expressamente determinar que a esse 

estudo “se dará publicidade”. Nessa mesma linha, como já visto, é o que prevê o Art. 261, 

§1º, X, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

A publicidade visa justamente a oportunizar que a população participe ativamente das 

discussões a respeito da viabilidade da obra ou atividade a ser licenciada. 

Primeiramente, a publicidade é garantida mediante disponibilização do EIA/Rima para 

consulta pública na sede do Inea. Os locais, horários e prazos em que o estudo ficará 

disponível será objeto de publicação no primeiro caderno de, no mínimo, 3 (três) jornais 

diários de grande circulação, sob o título “Estudo de Impacto Ambiental”. O prazo para 

consulta pública não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias contados a partir da data da 

publicação (Art. 5º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei no 1.356/88) 

No caso em questão, após a apresentação do EIA/Rima pelo empreendedor e o aceite do 

mesmo pelo Inea, o estudo ambiental também será encaminhado para as seguintes 

instituições: Prefeitura Municipal de São João da Barra, Câmara Municipal de São João da 

Barra, Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, Câmara Municipal de Campos dos 

Goytacazes, Comissão de Controle Ambiental e da Defesa Civil da ALERJ, Ministério 

Público Federal, Ministério Público Estadual, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico 

Mendes (ICMBio), Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) e Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), conforme exigido pela IT DILAM/CEAM no 

11/2015. 

Além disso, a Audiência Pública foi concebida pelo art. 11, § 2°, da Resolução Conama no 

01/86 para concretizar o princípio da publicidade e garantir a participação popular nos 

processos de licenciamento ambiental. Regulamentada em âmbito federal pela Resolução 
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Conama no 09/87, tem por finalidade expor à sociedade civil o conteúdo do Relatório de 

Impacto Ambiental (Rima), dirimir as eventuais dúvidas e colher críticas e sugestões (Art. 

1º), não possuindo, contudo, caráter deliberativo. 

Cuida-se de um instrumento garantidor da democracia participativa, por meio do qual são 

apresentados aos interessados o projeto e seus principais impactos positivos e negativos 

ao meio ambiente, bem como as demais informações constantes do Rima. 

Sua realização será sempre obrigatória quando o órgão de meio ambiente a julgar 

necessária ou quando for solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 

(cinquenta) ou mais cidadãos (art. 2º da Resolução Conama no 09/87). No Estado do Rio 

de Janeiro, a Resolução Conema no 35/11, suplementou a norma federal, exigindo a 

realização de audiência pública no curso do licenciamento ambiental de todos os 

empreendimentos licenciados por EIA/Rima (art. 3º). Portanto, nestes casos, a 

discricionariedade do órgão licenciador foi restringida pelo legislador fluminense. 

Somente após a prévia análise técnica do EIA/Rima pelo Inea e o seu respectivo aceite 

pelo órgão, e da apresentação pelo empreendedor das condições necessárias para a 

realização do ato e do material a ser divulgado, é que será designada data, horário e local 

para a realização da audiência pública (Art. 6º da Resolução Conema no 35/11). 

Passo seguinte, deverá o empreendedor publicar a convocação respectiva no Diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro e no primeiro caderno de, no mínimo, 03 (três) jornais de 

grande circulação em todo o Estado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

data definida pela Ceca, sob o título “Audiência Pública” (Art. 7º da Resolução Conema no 

35/11). 

Deverão, ainda, ser veiculados pelos meios de comunicação e constar nos materiais 

utilizados, no mínimo, (i) a identificação do empreendedor; (ii) nome, localização e 

finalidade do objeto do processo de licenciamento, seu órgão público responsável e 

respectivo número do processo; (iii) locais onde o EIA/Rima estará disponibilizado aos 

interessados; (iv) data, horário e local de realização da Audiência Pública; e (v) a 

oportunidade para a inscrição perante a Ceca, no prazo de até 05 (cinco) dias anteriores à 

realização do ato, para as entidades civis que desejem fazer uso da palavra durante a 

Audiência Pública, desde que comprovadamente constituídas há mais de 01 (um) ano, que 

tenham entre seus objetivos a proteção do meio ambiente ou de interesses comunitários 

direta ou indiretamente atingidos pelo empreendimento (Art. 7º, § 6º, da Resolução 

Conema no 35/11). 

Durante os 10 (dez) dias que antecederem a realização da Audiência Pública, o 

empreendedor deverá promover medidas de comunicação sobre o local, data e horário de 

sua realização, como informativos, faixas e cartazes em lugares públicos e de grande 

visibilidade, entre outros, respeitadas as especificidades locais, bem como deverá divulgar 
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na página inicial em seu sítio na internet a convocação para a Audiência Pública (Art. 7º, 

§§1º e 2º, da Resolução Conema no 35/11). 

 

A livre participação de pessoas físicas e jurídicas interessadas no plenário da Audiência 

Pública será assegurada, mediante registro em lista de presença, na qual constará nome 

completo, documento hábil de identificação, endereço e, quando couber, instituição que 

representa, que deverá ser anexado ao processo de licenciamento. Tal participação 

poderá ser feita através de perguntas escritas e inscrições para o uso da palavra durante 

os debates na Audiência Pública (art. 9º), ou após seu encerramento, facultando aos 

presentes a entrega de documentos e apresentação de perguntas escritas adicionais, no 

prazo de 10 (dez) dias, que serão consideradas no parecer final que antecede a decisão 

sobre a licença (art. 14º). 

 

Após a Audiência Pública, sucinta ata será lavrada e disponibilizada em até 07 (sete) dias 

após sua realização e disponibilizada na página de internet do Inea. Do mesmo modo, será 

disponibilizado o arquivo digital de vídeo e áudio, transcrição do ato, sem edições, com 

declaração de veracidade do representante legal do empreendedor. 

 

Assim sendo, observando as disposições legais acima mencionadas, será garantida a 

devida publicidade ao presente EIA/Rima, após o seu aceite pelo Inea, bem como serão 

observadas todas as normas para que se efetive a plena participação popular, mediante 

divulgação do estudo e realização da audiência pública. 

 

3.4 CONTORNOS LEGAIS DOS RECURSOS AMBIENTAIS 

 

Neste item será abordada a legislação ambiental aplicável na proteção e na utilização dos 

recursos ambientais ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento proposto, 

considerando os âmbitos federal, estadual e municipal dos arcabouços legais. 

 

3.4.1 Recursos Hídricos 

 

A gestão dos recursos hídricos pátrios é realizada em conformidade com o Decreto no 

24.643/34 (“Código de Águas”) e com a Lei no 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos.  

 

A referida lei admite a classificação das águas em classes, cujos critérios foram 

estabelecidos pela Resolução Conama no 357/05, complementada e alterada pela 

Resolução Conama no 430/11, que classifica os corpos d'água em doces, salobras e 

salinas e estabelece diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como fixa as 

condições e padrões de lançamento de efluentes.  

 

A Lei no 9.433/97 também instituiu como um dos instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, a outorga de direito de uso de recursos hídricos, que tem como objetivo 
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assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso aos recursos hídricos (art. 3º, inciso III c/c art. 11).  

Sendo que no âmbito federal, compete à Agência Nacional de Águas (ANA) outorgar, por 

intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de 

domínio da União, bem como emitir outorga preventiva (art. 4º, inciso IV c/c Art. 6º da Lei 

no 9.984/00). 

Incluem-se entre os bens da União, os lagos, rios e quaisquer correntes d’água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais, os recursos naturais da plataforma continental e da zona 

econômica exclusiva e o mar territorial (Art. 20, III, V e VI da CF/88). 

Especificamente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual no 3.239/99, que 

instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, determina que as águas de domínio do Estado, 

superficiais ou subterrâneas, somente poderão ser objeto de uso após outorga pelo poder 

público. A outorga também é necessária para o lançamento em corpos d’água de esgotos 

e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 

transporte ou disposição final.  

Além disso, esta lei determina que o regime de outorga de direito de uso de recursos 

hídricos tem como objetivo controlar o uso, garantindo a todos os usuários o acesso à 

água, visando o uso múltiplo e a preservação das espécies da fauna e flora endêmicas ou 

em perigo de extinção. 

Ressalte-se ainda os ditames da Lei Estadual no 4.247/03, que dispõe sobre a cobrança 

pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências. 

Dessa forma, cumpre salientar que, para fins de obtenção de outorgas de direito de uso de 

recursos hídricos, os usuários deverão se inscrever no Cadastro Nacional de Usuários de 

Água (CNARH). Além disso, a emissão das outorgas deve atender ao disposto na Portaria 

Serla no 567/07. 

Destarte, em harmonia para com a legislação aplicável, e considerando que o projeto da 

UTE Novo Tempo prevê a utilização de água a ser captada por meio de poços profundos, 

tão logo seja necessária a outorga para captação, ela será devidamente requerida ao 

órgão competente. 



  50125-EV-RT002-0 

 

 3-11  

3.4.2 Mata Atlântica 

 

A CF/88 erigiu a Mata Atlântica à categoria de patrimônio nacional, estabelecendo que sua 

utilização será feita, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do 

meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (art. 225, §4º). 

 

A lei a que faz referência ao texto constitucional é a no 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), 

que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

Este diploma legal, que foi regulamentado pelo Decreto no 6.660/08, estabelece o regime 

jurídico a que está sujeita a conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do 

Bioma Mata Atlântica. 

 

Para efeitos de abrangência do regime jurídico do Bioma Mata Atlântica, consideram-se 

integrantes desse bioma as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 

associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 

Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e 

Floresta Estacional Decidual, bem como manguezais, vegetações de restingas, campos de 

altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste (art. 2º da Lei no 11.428/06). 

 

Nesse sentido, somente os remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação 

nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração discriminados na 

área de abrangência do Bioma Mata Atlântica serão regulados por esta lei (art. 2º, 

parágrafo único). 

 

No tocante às possibilidades de corte e supressão de vegetação, o regime jurídico do 

Bioma Mata Atlântica é aplicado de acordo com a tipologia vegetal. Os diplomas legais 

acima mencionados estabelecem a classificação da vegetação em primária ou secundária, 

esta ainda é subdividida de acordo com seu estágio de regeneração, podendo ser inicial, 

médio ou avançado.  

 

Dita classificação é feita levando-se em conta alguns parâmetros técnicos, tais como: 

fisionomia, estratos predominantes, distribuição diamétrica e altura, entre outros (art. 4º, 

§2º, da Lei da Mata Atlântica), estabelecidos pela Resolução Conama no 388/07, que 

convalidou a Resolução Conama no 06/94, pela Resolução Conama no 417/09 e pelo 

Decreto Estadual no 41.612/08. 

 

Para casos de utilidade pública, a supressão de vegetação primária e secundária nos 

estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica poderá ser autorizada 

desde que devidamente caracterizada e motivada em procedimento administrativo próprio, 

quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto (art.14 da Lei 

no 11.428/06).  
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Para a implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, faz-se 

necessária a supressão de cerca de 14 hectares de vegetação secundária do Bioma Mata 

Atlântica no estágio médio de regeneração. 

É plenamente viável autorizar essa supressão, com base no art. 14 da Lei no 11.428/06, 

tendo em vista que a UTE Novo Tempo e suas estruturas extramuros consistem em obras 

de infraestrutura destinadas à energia e ao saneamento, e, portanto, devem ser 

consideradas de utilidade pública, nos termos do art. 3º, inciso VIII, b, do Novo Código 

Florestal, sendo aplicáveis, neste particular, as mesmas considerações apresentadas no 

item que trata das áreas de preservação permanente. 

A competência para autorizar essa supressão é do órgão estadual (Inea), conforme 

expressa determinação do art. 14, §1º, da Lei no 11.428/06. No ponto, é fundamental 

destacar que as regras de competência da Lei da Mata Atlântica continuam vigentes 

mesmo após a edição da Lei Complementar no 140/11, visto que o Art. 11 deste diploma 

legal dispõe que “lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à 

autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como 

vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração”. 

Nesse mesmo sentido é o disposto no art. 58 do Decreto Estadual no 44.512/13, que 

estabelece que compete ao Inea executar e fazer cumprir em âmbito estadual os termos 

da Lei da Mata Atlântica e, em especial, aprovar a supressão de vegetação em atividades 

ou empreendimentos com licenças ou autorizações ambientais estaduais. 

O corte de vegetação fica condicionado à compensação ambiental, na forma da destinação 

de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características 

ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica. (art. 17, caput, da Lei no 11.428/06). Caso o Inea verifique a impossibilidade 

de realizar a compensação dessa forma, poderá autorizar a reposição florestal, com 

espécies nativas, em área equivalente à desmatada, desde que na mesma bacia 

hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica (§ 1º).  

Dessa forma, considerando o que foi apresentado e em consonância com o item que 

aborda as áreas de preservação permanente, tem-se que é legalmente admissível a 

supressão de vegetação presente no imóvel, desde que autorizada pelo órgão estadual 

competente e respeitadas as exigências legais, não constituindo essa questão óbice à 

implantação do empreendimento ora em licenciamento. 

3.4.3 Unidades de Conservação (UC) 

A Lei no 9.985/00 – regulamentada pelo Decreto no 4.340/02 –, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), também é aplicável ao licenciamento 

ambiental em questão.  
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As unidades de conservação, nos termos do art. 2º, inciso I, de referida norma, podem ser 

definidas como o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”, dividindo-se em dois 

grupos, quais sejam, as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. 

 

Dentro desses dois grupos, foram identificadas e diferenciadas doze categorias de unidade 

de conservação. Cada modalidade de área protegida realça, em maior ou menor escala, 

um ou vários dos intuitos preconizados pela Lei do SNUC, em harmonia para com a 

finalidade conservacionista privilegiada pelo diploma. 

 

O objetivo das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 7º, §1º), dentre as quais 

estão previstos os seguintes tipos Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (art. 14). 

 

Por sua vez, as Unidades de Proteção Integral têm por intuito preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais (art. 7º, §2º), subdividindo-se 

nas seguintes modalidades: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, taxativamente elencadas ao art. 8º da 

norma em comento. 

 

Nesse sentido, dois aspectos da aplicabilidade desse diploma legal são relevantes para o 

licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental: (a) a obrigação de o 

empreendedor apoiar a implantação ou manutenção de unidade de conservação integrante 

do grupo de proteção integral (art. 36, caput); e (b) a possibilidade de o licenciamento, 

caso o empreendimento afete alguma unidade de conservação, depender da autorização 

do órgão responsável por sua administração (art. 36, § 3º). 

 

3.4.3.1 Compensação Ambiental 

 

O primeiro aspecto, previsto no Art. 36 da Lei no 9.985/00, estabelece que nos casos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 

considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA/Rima, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral. 

 

O valor da Compensação Ambiental, originalmente, não poderia ser inferior a meio por 

cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o 

percentual fixado pelo órgão licenciador, de acordo com o grau de impacto causado pelo 

empreendimento, consoante o disposto no art. 36, §1º, da Lei no 9.985/00. 
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Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a expressão “não 

pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento”, pondo por terra esse piso que a lei havia estabelecido (ADIN n. 3.378-

6/DF, Rel. Min. Carlos Britto, in DJU de 20/06/08). 

 

Com efeito, após a decisão exarada pela Suprema Corte, foi editado o Decreto Federal no 

6.848/09, que alterou e acrescentou dispositivos ao Decreto no 4.340/02, aportando a 

metodologia para cálculo do valor da compensação ambiental e do grau de impacto 

ocasionado por um empreendimento. 

 

De acordo com o art. 31-A do referido decreto, o valor da compensação ambiental será 

calculado pelo produto do grau de impacto com o valor de referência. 

 

O Valor de Referência (VR) consiste no somatório dos investimentos necessários para 

implantação do empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, 

projetos e programas exigidos no processo de licenciamento ambiental para mitigação de 

impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios 

de seguros pessoais e reais (art. 31, §3º, c/c art. 31-A). 

 

O órgão ambiental determinará o grau de impacto (GI) a partir do EIA/Rima, ocasião em 

que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio 

ambiente causados pelo empreendimento (art. 31, caput). O GI pode atingir valores de 0 a 

0,5% (art. 31-A). O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo (art. 

31, §1º), o qual deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e 

das características do ambiente a ser impactado (§2º). 

 

Como se vê, a partir da edição do Decreto no 6.848/09, que alterou o Decreto no 4.340/02, 

o valor da compensação ambiental foi adequado à interpretação conferida pelo STF ao art. 

36 da Lei no 9.985/00. 

 

Ainda em âmbito federal, vale registrar que a Resolução Conama nº 371/06, ao 

estabelecer diretrizes para cálculo da compensação ambiental, também prevê que o órgão 

licenciador estabelecerá grau de impacto (GI) causado pela implantação de cada 

empreendimento, fundamentado em base técnica aprovada em instrumento específico (art. 

2º). 

 

Em consonância com esse dispositivo, no Estado do Rio de Janeiro, essa metodologia foi 

instituída pela Deliberação Ceca nº 4.888/07, que estabeleceu o percentual mínimo de 

0,5% e máximo de 1,1% dos custos totais previstos para implantação do empreendimento 

(arts. 2º, caput, e 3º, §5º). A deliberação ainda introduziu, para o cálculo do percentual de 

compensação, o Fator de Vulnerabilidade do Bioma Mata Atlântica, que objetiva induzir a 

recuperação da mata nativa (art. 3º, caput). 
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Ocorre que tal metodologia foi elaborada anteriormente à mencionada decisão do STF, 

que declarou parcialmente inconstitucional o art. 36, §1º, da Lei Federal no 9.985/00, de 

modo que não pode ser adotada no presente caso. 

 

Além disso, vale ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 6.572/13, que 

dispõe sobre a compensação ambiental. O legislador estadual atribuiu ao órgão licenciador 

a responsabilidade pela fixação do montante de recursos a ser destinado pelo 

empreendedor com esta finalidade, prevendo que o Conema aprovará metodologia para o 

cálculo dessa compensação (art. 1º, §3º). 

 

Tendo em vista que a referida lei definiu que o Conema deve aprovar metodologia para o 

cálculo da compensação ambiental, não é mais possível se utilizar como base a 

Deliberação Ceca no 4.888/07, visto que falece de competência a este conselho para tanto. 

Em outras palavras, embora a Ceca pudesse estabelecer metodologia para cálculo da 

compensação ambiental à luz da Resolução Conama no 371/06, isso não é mais 

autorizado diante do advento da Lei Estadual no 6.572/13. 

 

Faz-se necessário, portanto, aplicar a metodologia prevista no Decreto no 6.848/08, na 

medida em que até o momento o Conema não aprovou nova metodologia – o que se 

revela de todo necessário, a fim de possibilitar a adequação da compensação ambiental no 

Estado do Rio de Janeiro à interpretação conferida pelo STF ao art. 36 da Lei no 9.985/00 

e ao disposto na Lei Estadual no 6.572/13. 

 

Além disso, não é possível a aplicação da metodologia da Deliberação Ceca no 4.888/07, 

em razão de ela contrariar os termos da legislação federal, o que não lhe é dado fazer. 

 

Não se pode perder de vista que a legislação do Estado do Rio de Janeiro deve respeitar 

as normas gerais federais. Isso porque, na competência legislativa concorrente, as normas 

gerais cabem à União, de modo que a competência dos Estados-membros é denominada 

suplementar (art. 24, caput e parágrafos, da CF/88). Assim, na ausência de 

regulamentação estadual (resolução do Conema), deve ser observada a legislação federal. 

Aliás, em inúmeras ocasiões, a própria Deliberação Ceca no 4.888/07 costuma fazer 

expressa referência de observância à Lei n. 9.985/00. 

 

Assim, o cálculo da compensação ambiental referente à UTE Novo Tempo deve ser 

realizado com fundamento na metodologia estabelecida na legislação federal, uma vez que 

a Deliberação Ceca n. 4.888/07 não está em conformidade com a Lei Estadual n. 6.572/13 

e com a interpretação dada ao Art. 36 da Lei n. 9.985/00 pelo STF. 

 

Diante do exposto, como a UTE Novo Tempo é considerada, para fins de licenciamento, 

uma atividade de significativo impacto ambiental, o empreendedor deverá apoiar a 

implantação ou a manutenção de uma unidade de conservação de proteção integral, por 

meio de compensação ambiental, a ser definida pelo órgão licenciador e recolhida no valor 
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máximo de 0,5% do grau de impacto avaliado, considerando-se os descontos legais já 

mencionados, conforme previsto no Decreto no 6.848/09. 

Considerando, ainda, que existem duas Unidades de Conservação total ou parcialmente 

inseridas na área de influência direta da UTE Novo Tempo, quais sejam a Reserva 

Particular de Patrimônio Natural Fazenda Caruara (RPPN Fazenda Caurara) e o Parque 

Estadual da Lagoa do Açu (PELAG), sugere-se que tais unidades sejam beneficiárias da 

compensação em questão nos termos do §3º do art. 36 da Lei Federal no 9.985/00.  

3.4.3.2 Autorização para o Licenciamento Ambiental 

O segundo aspecto a ser considerado quanto ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação está previsto no § 3º do art. 36 da Lei no 9.985/00. De acordo com esse 

dispositivo, se a instalação ou operação de um empreendimento de significativo impacto 

ambiental afetar alguma unidade de conservação (UC) ou a respectiva zona de 

amortecimento (ZA), seu licenciamento dependerá da autorização do órgão gestor da 

unidade afetada. 

A autorização para o licenciamento ambiental pelo órgão gestor da UC afetada, prevista no 

referido dispositivo legal, foi objeto da Resolução Conama no 428/10, que estabeleceu os 

casos em que se considera que um empreendimento pode afetar uma unidade de 

conservação ou sua zona de amortecimento, quando esta tiver instituída (art. 1º, caput). 

Ademais, a considerar o fato de que inúmeras unidades de conservação brasileiras ainda 

não possuem zona de amortecimento, também estabeleceu referida resolução uma 

regulamentação temporária para esses casos, prevendo a necessidade de autorização dos 

órgãos gestores de UC quando o empreendimento estiver localizado a menos de 3 (três) 

mil metros de distância dos limites da UC, contanto que esta não seja Área de Proteção 

Ambiental (APA) ou Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN).  

In casu, conforme se verifica no diagnóstico do meio biótico, existem duas unidades de 

conservação inseridas na área de influência direta da UTE Novo Tempo. A primeira é a 

RPPN Fazenda Caruara, unidade de conservação de proteção integral, criada pela 

Portaria Inea/PRES RJ nº 306/12; e a segunda é o PELAG, unidade de conservação de 

proteção integral, criada pelo Decreto nº 43.522/12. 

Assim, tendo em vista que tais unidades de conservação estão inseridas na AID da UTE 

Novo Tempo, será necessária a observância do exposto acima pelo órgão gestor das 

mesmas (Inea), sendo que, no caso do presente licenciamento ambiental, tal questão 

deverá ser incorporada na análise da viabilidade ambiental do empreendimento, uma vez 

que tais unidades de conservação são estaduais, assim como o órgão ambiental 

licenciador (Inea). 
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3.4.4 Áreas de Preservação Permanente (APP) 

 

As Áreas de Preservação Permanente (APP), previstas na Lei no 12.651/12, são espaços 

territoriais ambientalmente protegidos, definidos como “área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (art. 3º, II). 

 

São consideradas APP, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer 

curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, as áreas no entorno 

dos lagos e lagoas naturais, dos reservatórios artificiais decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais, das nascentes e olhos d’água perenes, as 

encostas, as restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, os 

manguezais, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, os topos de morros, as áreas em 

altitude superior a 1.800 m e as veredas (art. 4º). 

 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro ainda estabeleceu que são consideradas de 

preservação permanente as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, 

raros, vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam 

como local de pouso, alimentação ou reprodução (art. 268, IV). 

 

No âmbito estadual, destaca-se a Lei Estadual nº 1.315/88, que instituiu a Política Florestal 

do Estado do Rio de Janeiro e a Lei Estadual nº 1.130/87, que estabelece áreas de 

interesse especial do Estado, compreendendo as faixas marginais de proteção (FMP) dos 

rios, lagos, lagoas e reservatórios d’água, as ilhas fluviais e lacustres, do domínio público, 

estabelecidas conforme critérios técnicos e regulamentares de ordem hidrográfica, 

geológica, geotécnica e ecológica. Ressalte-se que a Constituição Estadual, promulgada 

em 1989, alçou as FMP à categoria de áreas de preservação permanente, nos termos do 

art. 268, inciso III. 

 

De acordo com o Decreto Estadual n° 42.356/10, que dispõe sobre o tratamento e a 

demarcação das FMP nos processos de licenciamento ambiental e de emissões de 

autorizações ambientais no Estado do Rio de Janeiro, as APP e as FMP a que se referem 

a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a legislação estadual serão tratadas de forma 

unificada, sendo demarcadas pelo Inea.  

 

Para o presente estudo, considerou-se a APP referente à FMP da lagoa do Veiga, de 

acordo com o art. 4º, inciso II, "b" da Lei Federal no 12.651/12. 

 

Além disso, o presente estudo também considerou como APP a faixa da praia do Açu que 

está incluída no monitoramento de desovas da tartaruga cabeçuda (Caretta caretta). Vale 

anotar que a Resolução Conama nº 303/02 encontra-se tacitamente revogada, na medida 

em que o Novo Código Florestal revogou a lei que a referida resolução regulamentava (Lei 
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nº 4.771/65). Mesmo assim, no diagnóstico do meio biótico, optou-se por considerar tal 

área como área de preservação permanente em virtude da sua relevância ambiental. 

Para a construção da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, será necessária 

uma pequena intervenção nas APP da Lagoa do Veiga e da Praia do Açu, para fins de 

implantação do gasoduto, do emissário submarino e da adutora para captação de água. 

A intervenção e ou a supressão em APP é medida excepcional, que somente pode ser 

autorizada nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental (art. 8º do Novo Código Florestal).  

Nos termos do art. 3º, inciso VIII, b, desse diploma legal, considera-se de utilidade pública 

as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, 

sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados 

pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, 

radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, 

nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração 

de areia, argila, saibro e cascalho. 

Aplicando-se esse dispositivo ao caso, percebe-se que a UTE Novo Tempo e suas 

Estruturas Extramuros consistem em obras de infraestrutura destinadas à energia e ao 

saneamento, e, portanto, devem ser consideradas de utilidade pública, nos termos do art. 

3º, VIII, b, do Novo Código Florestal. 

A UTE Novo Tempo consiste em unidade termelétrica, formada por dois blocos geradores, 

que operarão em ciclo combinado. A UTE será destinada unicamente para a produção de 

energia elétrica e conectar-se-á ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio de linhas 

de transmissão, que, inicialmente ligarão a UTE à Subestação do Açu, a qual está sendo 

conectada à Subestação de Furnas, localizada no Município de Campos dos Goytacazes. 

Sendo a fonte de energia para a UTE o gás natural liquefeito, a implantação do gasoduto 

que ligará o terminal de regaseificação à UTE é estrutura essencial para a operação da 

usina e, consequentemente, para a produção de energia. Também é fundamental para a 

devida operação da UTE a adutora para captação de água, que será utilizada para fins de 

refrigeração, permitindo a correta e segura operação da usina, bem como o emissário 

submarino para lançamento dos efluentes sanitários e industriais. 

Assim, resta evidenciada que a UTE Novo Tempo e todas as suas estruturas extramuros 

(linhas de transmissão, gasodutos, adutoras e emissários submarinos) se enquadram 

como obras de infraestrutura destinadas às concessões ou aos serviços públicos de 

energia, amoldando-se portanto à hipótese de utilidade pública que autoriza a intervenção 

e supressão de vegetação em APP. 
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3.4.5 Ar 

 

O Conama, com o objetivo de regulamentar a qualidade do ar no país, editou a Resolução 

nº 05/89, que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (Pronar), 

como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem 

estar das populações e melhoria da qualidade de vida com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente segura, pela 

limitação dos níveis de emissões de poluentes por fonte de poluição atmosférica. Ressalte-

se que, a fim de definir os padrões de qualidade do ar previstos pela norma em questão, 

foi editada a Resolução Conama no 03/90. 

 

Por sua vez, a Resolução Conama no 382/06 estabelece os limites máximos de emissão 

de poluentes atmosféricos para fontes fixas de diversas tipologias de fontes e processos 

produtivos, dentre as quais as turbinas a gás para geração de energia elétrica, 

apresentando definições mais precisas e critérios de enquadramento e utilização dos 

limites de emissão de poluentes atmosféricos. 

 

Para que o empreendimento seja considerado ambientalmente viável quanto ao 

compartimento atmosférico, não é suficiente que suas emissões estejam em conformidade 

com os padrões de emissão legalmente estabelecidos. Faz-se necessário, também, que os 

impactos na qualidade do ar provocados por essas emissões sejam compatíveis com a 

capacidade de suporte da atmosfera local, ou seja, com a qualidade do ar de sua área de 

influência direta. 

 

Em âmbito estadual, foi editado o Decreto nº 44.072/13, que regulamenta os padrões de 

qualidade do ar em âmbito estadual. O referido decreto estabelece que a administração da 

qualidade do ar será realizada pelo INEA mediante aplicação de padrões de qualidade do 

ar, que serão fixados em outro decreto. Contudo, até que tal decreto seja editado, aplicam-

se valores de concentração de poluentes estabelecidos pela Resolução Conama nº 03/90. 

 

Destaca-se também a Resolução Conema° 26/10 que aprova a NOP - INEA – 01 

(Programa de Monitoramento de Emissões de Fontes Fixas para a Atmosfera - PROMON 

AR) que tem por objetivo estabelecer os procedimentos gerais para vincular atividades 

poluidoras ao PROMON AR. 

 

3.4.6 Ruídos 

 

A Resolução Conama nº 01/90 determina que a “emissão de ruídos, em decorrência de 

quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 

propaganda política, deverão obedecer ao interesse da saúde, ao sossego público, aos 

padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na Resolução”. Estipula como aceitáveis os 

níveis determinados pela norma NBR 10.152. Determina ainda que as medições deverão 

ser efetuadas de acordo com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da ABNT. 
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Esses padrões legais referem-se a ruído ambiental, ou seja, aquele que ocorre fora dos 

limites do empreendimento. Desta forma, os estudos deverão ser realizados de forma a 

apontar os níveis de ruído em postos receptores localizados no entorno do 

empreendimento. Conforme a NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação do 

solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local imediata 

durante as medições dos níveis de ruído. Entretanto, os padrões de ruído são 

estabelecidos em função da sensibilidade dos receptores, que são relacionados com o tipo 

de ocupação existente. 

No âmbito estadual, a Lei nº 126/77 dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no 

Estado do Rio de Janeiro. 

3.4.7 Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída por meio da Lei nº 12.305/10, dispõe 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. Referido diploma legal foi regulamentado pelo Decreto nº 7.404/10. 

Estão sujeitas à observância da Lei Federal n° 12.305/10 as pessoas físicas ou jurídicas, 

de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 

resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

Destaque também para Resolução Conama no 307/02, que estabelece diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e a Resolução Conama nº 

275/01 que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser 

adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas 

informativas para a coleta seletiva. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, vigora a Lei Estadual nº 4.191/03, que dispõe 

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, estabelecendo princípios, procedimentos, 

normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro, 

visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais.  

Conforme com o Art. 8º da Lei Estadual nº 4.191/03, “as atividades geradoras de resíduos 

sólidos e executores, de qualquer natureza, são responsáveis pelo seu acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento, disposição final, pelo passivo ambiental 

oriundo da desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação de áreas 

degradadas”. Cumpre salientar que a referida Lei Estadual proíbe:  
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 O lançamento e disposição a céu aberto;  

 A queima ao ar livre ou em instalações, caldeiras ou fornos não-licenciados pelo órgão 

estadual responsável pelo licenciamento ambiental para essa finalidade;  

 O lançamento ou disposição em mananciais e em suas áreas de drenagem, cursos 

d’água, lagoas, praias, áreas de várzea, terrenos baldios, cavidades subterrâneas, 

poços e cacimbas, mesmo que abandonadas em áreas de preservação permanente e 

em áreas sujeitas a inundação num prazo menor que 100 anos;  

 O lançamento em sistemas de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, 

de telefone, bueiros e assemelhados;  

 A infiltração no solo, sem projeto aprovado pelo órgão de controle ambiental 

competente;  

 A disposição de resíduos sólidos em locais não adequados, em áreas urbanas ou 

rurais.  

 

A NBR 10.004:2004 da ABNT classifica resíduos sólidos quanto à sua periculosidade, 

considerando seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 

possam ser gerenciados adequadamente. Ainda, conforme NBR 10.004, existem três 

classificações para resíduos sólidos: Perigosos (Classe I), Não Inertes (Classe II/a) e 

Inertes (Classe II/b). A NBR 10.004 contém lista detalhada de todos os resíduos 

classificados como perigosos, como solventes, lodos, óleos. Os governos federais e 

estaduais detêm a autoridade de incluir novos resíduos nesta classe.  

 

A Lei Estadual nº 4.191/03 foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 41.084/07, que 

ainda criou o Programa Rio Sem Lixão, que tem por objeto a erradicação dos lixões e dos 

vazadouros clandestinos, no território estadual, tornando viável o controle da poluição, da 

contaminação e a minimização dos seus impactos ambientais.  

 

3.4.8 Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 

 

O art. 216, inciso V, da Constituição Federal de 1988 alça à categoria de patrimônio 

cultural brasileiro os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, bens cujas características específicas 

demandam um regime jurídico de regulamentação diferenciado. 

 

Define ainda, em seu art. 20, inciso X, que os sítios arqueológicos e pré-históricos são 

bens da União. No entanto, sua tutela compete às três esferas federadas, como bem 

prescreve o art. 23, inciso III, da Carta Magna. 

 

Por sua vez, o art. 24, inciso VII, da Constituição Federal determina que compete à União, 

aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio 

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

 

Merece atenção o previsto na Lei nº 3.924/61, conhecida como a “Lei dos Sambaquis”, que 

cuida dos monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no 
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território nacional. De acordo com referida lei, compete ao Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan), enquanto órgão administrativo responsável pela fiscalização e 

cadastramento dos sítios arqueológicos ou pré-históricos no país, catalogar o patrimônio 

arqueológico nacional, bem como autorizar as diligências necessárias à sua localização, 

nos casos em que se mostre necessária a participação do ente. 

Diante da possibilidade, em tese, de a implantação de empreendimentos vir a afetar o 

patrimônio arqueológico nacional, o Iphan compatibilizou as fases do licenciamento 

ambiental com a realização dos estudos e pesquisas arqueológicas, através da Portaria nº 

230/02, recentemente substituída pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015. 

Importante ressaltar, conforme exposto no Diagnóstico do Meio Socioeconômico, que a 

área diretamente afetada pelos empreendimentos (ADA) foi objeto de levantamento 

arqueológico, analisado por meio dos Ofícios GAB/6ª SR Iphan nos 1428/2008, 0708/2009 

e 1754/2009, tendo sido liberada pelo Iphan.  

3.5 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

O Brasil é um dos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, cujo objetivo é o de alcançar a estabilização das concentrações de 

gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica 

perigosa no sistema climático. Dita convenção foi internalizada ao ordenamento jurídico 

pátrio por meio do Decreto nº 2.652/98. 

Com vistas a alcançar o objetivo da referida convenção internacional em âmbito interno, foi 

editada a Lei nº 12.187/09, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC). Entre os objetivos desse diploma legal, pode-se citar a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático (art. 4º, inciso I). 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 5.690/10 instituiu a Política Estadual 

sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, que estabelece 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos aplicáveis para prevenir e mitigar os efeitos 

e adaptar o Estado às mudanças climáticas, em benefício das gerações atuais e futuras, 

bem como facilitar a implantação de uma economia de baixo carbono no Estado. 

Um dos instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima é o licenciamento 

ambiental de empreendimentos com significativa emissão de gases de efeito estufa, assim 

definida em regulamento. Nesses casos, a emissão ou a renovação de licenças de 

instalação ou de operação serão condicionadas à apresentação de: (a) inventário de 

emissão de gases de efeito estufa do empreendimento, com base em metodologia a ser 

detalhada em regulamentação específica; e (b) plano de mitigação de emissões e medidas 

de compensação, devendo, para tanto, os órgãos competentes estabelecerem os 

respectivos padrões. 
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O Inea regulamentou essas disposições, por meio das Resoluções nº 64 e 65/2012, que 

dispõem sobre a apresentação de Inventário de Emissões de Gases de Efeito e de Plano 

de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), respectivamente. 

 

Em que pese as termelétricas a gás natural, caso da UTE Novo Tempo, estarem obrigadas 

a apresentar ao Inea o Inventário de Emissões de GEE (art. 3º, inciso XI, da Resolução 

Inea no 64/12), elas não constam no rol de empreendimentos obrigados a apresentar o 

Plano de Mitigação de Emissões de GEE. No entanto o órgão ambiental poderá requisitar 

a apresentação de tal plano, fundamentado em parecer elaborado pela área técnica (Art. 

3º, §3º da Resolução Inea no 65/12). 

 

Por fim, ressalta-se que a Lei Estadual no 5.690/10, em seu art. 7º, inciso § 1º, I, "a", prevê 

que para emissão ou renovação de LI ou LO, deverá ser apresentado o inventário de 

emissões. Por fim, com o empreendimento em operação, o inventário deverá ser 

apresentado anualmente com base no art. 8º da Resolução Inea no 64/12. 

 

3.6 COMPENSAÇÃO ENERGÉTICA 

 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto nº 41.318/08 dispõe sobre o mecanismo 

de compensação energética de térmicas a combustíveis fósseis a serem instaladas no 

Estado, instituindo o Mecanismo de Compensação Energética (MCE) como parte do Plano 

de Abatimento de Emissão dos Gases de Efeito Estufa, para combater o aquecimento 

global e reforçar a oferta energética no Estado do Rio de Janeiro. 

 

O decreto estabelece o Fator de Compensação Energética (FCE) que determinará o 

percentual de energia elétrica a ser compensada (MW) através de energia renovável em 

função do combustível a ser utilizado e o percentual de potência a ser compensada por 

eficiência energética (art. 2º).  

 

De acordo com o art. 4º do decreto em questão, para a fase de licença prévia, deve ser 

indicado o fator de compensação para o empreendimento, e, apenas para a fase de 

licença de instalação, é que a forma como ocorrerá a compensação deverá ser detalhada. 

 

Para termelétricas a gás natural, como é o caso da UTE Novo Tempo, nos termos do art. 

2º do Decreto Estadual, o FCE é de 3%, sendo 2% para fins de compensação através de 

renováveis e 1% para compensação por meio de eficiência energética. Tais percentuais 

devem ser aplicados sobre a potência total instalada para se obter as potências a serem 

compensadas. 

 

Ressalte-se que o Decreto permite a compensação em empreendimentos em energia 

renovável mediante a formação de consórcio de empresas, bem como através do 

estabelecimento de contratos de Parceria Público-Privada (art. 5º). 
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Por fim, nos termos do art. 4º, parágrafo único da norma estadual, os projetos de 

compensação deverão ser implantados ao longo da primeira concessão, sendo que a 

metade da capacidade de geração de energia renovável devida deverá ser implantada nos 

primeiros cinco anos a partir da licença de operação para o empreendimento. 

3.7 CONTORNOS LEGAIS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Compete ao Poder Público Municipal, sob diretrizes gerais fixadas em lei, estabelecer o 

ordenamento urbano, incluindo-se aí a disciplina do uso e ocupação do solo, em seu 

âmbito territorial (art. 182 da CF/88). As diretrizes gerais mencionadas acima foram fixadas 

pela Lei nº 10.257/01, o Estatuto da Cidade. 

Tendo o Município de São João da Barra mais de vinte mil habitantes, cumprindo o que 

dispõe a Constituição Federal, art. 182, § 1º, instituiu o seu Plano Diretor pela Lei 

Municipal n0 357/15. O art. 37 do referido diploma legal define as seguintes macrozonas 

para o território do Município de São João da Barra: 

 Macrozona Rural

 Macrozona de Interesse Ambiental;

 Macrozona de Desenvolvimento Econômico; e

 Macrozona Urbana.

A FIGURA 3.7-1 apresenta a inserção da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas 

Extramuros no Macrozoneamento do Município de São João da Barra, conforme o 

disposto na Lei no 358/15. 

Ressalte-se que a área em que se propõe a instalação da UTE Novo Tempo está 

integralmente inserida na Macrozona de Desenvolvimento Econômico, mais 

especificamente no Setor Especial do Porto do Açu (Sepa), criada pela Lei no 357/15. 

Assim, atestando a compatibilidade do empreendimento com o uso e a ocupação previstos 

para o local, foi emitida a Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 020/2015. 

3.8 QUADRO SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

O QUADRO 3.8-1 apresenta o resumo da legislação ambiental aplicável ao processo de 

licenciamento ambiental da UTE e de suas unidades extramuros (gasoduto, emissário 

submarino, adutora e linha de transmissão). 
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QUADRO 3.8-1 

RESUMO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

Diplomas Legais Gerais e Diretrizes do Licenciamento Ambiental 

Leis/Resoluções/Normas Resumo 

Legislação Federal 

Constituição Federal, de 05/10/1988 Carta Magna 

Lei no 6.938/81 Política Nacional do Meio Ambiente. 

Lei no 9.605/98 Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Lei n° 10.257/01 
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. (Estatuto da Cidade). 

Lei no 10.406/02 Institui o Código Civil 

Lei nº 7.34/85 
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Vetado) e dá outras providências. 

Lei nº 4.71765 Regula a Ação Popular 

Lei nº 5.197/67 Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

Lei nº 9.985/00 
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências 

Lei n° 11.428/06 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Lei Complementar no140/11 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para 
cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei 6.938/81. 

NBR 15.287/05 - ABNT Estabelece os princípios gerais para apresentação de projetos de pesquisa 

Resolução Conama no 01/86 
Dispõe sobre a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambienta - RIMA, e dá 
outras providências. 

Resolução Conama nº 01/88 
Estabelece os critérios e os procedimentos básicos para a implantação do Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental. 

Resolução Conama no 06/87 
Estabelece as regras gerais para o licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente do setor de 
exploração, geração e distribuição de energia elétrica. 

Resolução Conama nº 09/87 Dispõe sobre a Audiência Pública nos projetos submetidos à avaliação de Impactos Ambientais. 

Resolução Conama no 237/97 Dispõe sobre as atividades e empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental a nível federal, estadual e municipal. 

Resolução Conama nº 371/06 Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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Diplomas Legais Gerais e Diretrizes do Licenciamento Ambiental 

Leis/Resoluções/Normas Resumo 

recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC e dá outras providências. 

Resolução Conama n° 418/09 
Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de 
Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e 
determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. 

Resolução Conama n° 417/09 
Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da 
vegetação de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências. 

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

Decreto nº 4.340/02 
Regulamenta artigos da Lei nº 9985/00, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 
SNUC, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.514/08 
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 
apuração destas infrações, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.848/09 Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto 4.340/02, para regulamentar a compensação ambiental. 

Decreto nº 99.274/90 
Regulamenta a Lei nº 6.902/81, e a Lei nº 6.938/81, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas 
e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Portaria Iphan nº 230/02 Dispositivos para compatibilização e obtenção de licenças ambientais no âmbito dos estudos preventivos de arqueologia. 

Instrução Normativa Iphan nº 01/15 
Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

Legislação Estadual – Rio de Janeiro 

Constituição do Rio de Janeiro 05/10/1989 

Decreto n° 44.820/14 Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental (Slam). 

Decreto no 21.25/95 Estabelece a nova estrutura do Poder Executivo e dá outras providências 

Decreto nº 40.744/07 
Dispõe sobre a organização, competência e funcionamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente - Conema e dá outras 
providências. 

Decreto n° 41.612/08 
Dispõe sobre a definição de restingas no Estado do Rio de Janeiro e estabelece a tipologia e a caracterização ambiental da 
vegetação de restinga. 

Decreto n° 44.512/13 
Dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o Programa de Regularização Ambiental - PRA, A Reserva Legal e seus 
Instrumentos de Regularização, o Regime de Supressão de Florestas e Formações Sucessoras para Uso Alternativo do 
Solo, a Reposição Florestal, e dá outras providências. 

Decreto n° 44.072/13 
Regulamenta os Padrões de Qualidade do Ar no Estado do Rio de Janeiro, tendo por base padrões nacionais e as 
Diretrizes e recomendações da organização Mundial de saúde, e dá outras providências. 

Decreto Lei nº 134/75 Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/99717/decreto-4340-02
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Diplomas Legais Gerais e Diretrizes do Licenciamento Ambiental 

Leis/Resoluções/Normas Resumo 

Resolução Inea nº 85/14 Procedimentos para Tramitação de Processos de Licenciamento. 

Deliberação Ceca nº 2.538/91 
NA-052. R-1: Regulamenta publicação das Licenças Obrigatórias Previstas no Sistema de Licenciamento de Atividades 
Poluidoras - SLAP 

Resolução Conema n° 35/11 Dispõe sobre audiências públicas no âmbito do licenciamento ambiental estadual. 

Resolução Conema nº 21/10 Aprova a DZ-056-R.3 - Diretriz para Realização de Auditoria Ambiental. 

Deliberação Ceca/CN nº 3.663/97 
DZ-041. R-13: Determina a abrangência, os procedimentos e os critérios para a elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental. 

Deliberação Ceca nº 3.329/94 NA-42. R-9: Pedido, recebimento e análise de estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental (Rima). 

Deliberação Ceca nº 1.173/87 
NA-43. R-4: Aprova a participação e acompanhamento da comunidade no processo de avaliação de impacto ambiental 
(AIA). 

Resolução Conema 30/11 
Revoga os Termos da Deliberação Ceca/CN 4.846/07, que aprovou o MN-050.R-2, da Resolução Conema 18/10, que 
aprovou o MN-050.R-4, e da Resolução Conema 23/10, que aprovou o MN-050.R-5 - Manual de Classificação de Atividades 
Poluidoras. 

Deliberação Ceca no4.888/07 
Estabelece procedimentos para gradação de Impacto Ambiental para fins de Compensação Ambiental, de que trata a Lei nº 
9.985/00. 

Lei no 1.356/88 Estabelece procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto ambiental 

Lei n° 2.535/96 
Acrescenta dispositivos a lei nº1356 de 03 de outubro de 1988, que dispõe sobre os procedimentos vinculados à 
elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto ambiental 

Lei nº 4.235/03 
Altera a lei n° 1.356, de 03 de outubro de 1988, que dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e 
aprovação dos estudos de impacto ambiental 

Lei nº 3.111/98 
Complementa a lei nº 1356 de 03/10/1988, estabelecendo o princípio de análise coletiva de eia/rima, quando numa mesma 
bacia hidrográfica 

Lei no 3.467/00 
Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e 
dá outras providências. 

Lei nº 5.000/07 
Altera a Lei no 1536, de 03/10/1988, que dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos 
estudos de impacto ambiental 

Lei no 5.101/07 
Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente – Inea e sobre outras providências para maior eficiência na 
execução das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais. 

Lei nº 4.517/05 
Modifica a lei nº1356, de 03 de outubro de 1988, que dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e 
aprovação dos estudos de impacto ambiental 

Lei n° 6.572/13 
Dispõe sobre a compensação devida pelo empreendedor responsável por atividade de significativo impacto ambiental no 
Estado do Rio de Janeiro, institui a contribuição por serviços ecossistêmicos nos termos da lei federal 9.985/00. 

Resolução Cema n° 42/12 
Dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperação 
federativa nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

http://200.20.42.68/meioambiente/arquivos/textos/textos/Classe-0000/NA%20-%20NORMA%20ADMINISTRATIVA/DOC-636/NA-0042.R-9.doc
http://200.20.42.68/meioambiente/arquivos/textos/textos/Classe-0000/NA%20-%20NORMA%20ADMINISTRATIVA/DOC-637/NA-0043.R-4.doc
http://200.20.42.68/meioambiente/arquivos/textos/textos/Classe-0000/NA%20-%20NORMA%20ADMINISTRATIVA/DOC-637/NA-0043.R-4.doc
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/lei%202535.pdf
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/lei%202535.pdf
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/LEI%20Nº%203111.pdf
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/LEI%20Nº%203111.pdf
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/LEI%20Nº%205000.pdf
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/LEI%20Nº%205000.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101710/lei-9985-00
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Diplomas Legais Gerais e Diretrizes do Licenciamento Ambiental 

Leis/Resoluções/Normas Resumo 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na 
lei complementar nº 140/2011, e dá outras providências 

Portaria Serla n° 567/07 
Estabelece critérios gerais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento e emissão de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Legislação Municipal – São João da Barra 

Decreto n° 43/06 Dispõe sobre a proibição de Intervenções Ambientais na Lagoa de Iquipari 

Lei no 357/15 Plano Diretor do Município de São João da Barra 

Lei no 358/15 Institui a Lei de Perímetros Urbanos do Município de São João da Barra  

Lei no 359/15 
Estabelece normas complementares ao Plano Diretor, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo Urbano e dispõe sobre 
o Parcelamento do Solo do Município 

Legislação Municipal – Campos dos Goytacazes 

Lei no 7.972/08 Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes 
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Contornos Legais dos Recursos Naturais 

Leis/Resoluções/Normas Instância Resumo 

Resíduos Sólidos 

Lei n° 12.305/10 Federal 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências 

Decreto n° 7.404/10 Federal 
Regulamenta a Lei n° 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 
Reversa 

NBR 10.004 - ABNT Federal 
Classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que estes 
resíduos possam ter manuseio e destinação adequados 

Resolução Conama nº 313/02 Federal Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais 

Resolução Conama nº 307/02 Federal Gestão dos resíduos da construção civil 

Resolução Conema nº 6/2008 Estadual Revoga a DZ.1311- R-4 - Diretriz de Destinação de Resíduos, aprovada pela Deliberação Ceca 3.327/94 

Lei nº 4.191/03 Estadual Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e dá outras providências 

Decreto n°41.084/07 Estadual Regulamenta a Lei n° 4.191/03, que dispõe sobre a política Estadual de Resíduos Sólidos 

Resíduos Domiciliar-Urbanos 

NBR 12.980/93- ABNT Federal Define sobre a coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos 

Óleos 

Decreto Legislativo nº 74/76 Federal Convenção internacional sobre responsabilidade civil em danos causados por poluição por óleo 

Resolução Conama nº 362/05 Federal Diretrizes para o recolhimento e destinação de óleo lubrificante usado ou contaminado 

Resíduos Perigosos 

NBR 12.235 - ABNT Federal Armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

NBR 17.505 - ABNT Federal Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis 

Portaria MINTER nº 53/79 Federal 
Controle dos resíduos sólidos, provenientes de atividades humanas, como forma de prevenir a poluição do solo, do 
ar e das águas 

Pilhas e Baterias 

Resolução Conama n º 401/08 Federal 
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território 
nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. 

Recursos Hídricos (águas e efluentes) 

http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/LEI%204191%2003.pdf
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Contornos Legais dos Recursos Naturais 

Leis/Resoluções/Normas Instância Resumo 

Decreto nº 24.643/34 Federal Código de Águas, dispositivo que classifica e regulamenta a proteção das águas no interior do território brasileiro 

Lei no9.427/96 Federal 
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de 
energia elétrica e dá outras providências. 

Lei nº 9.433/97  Federal Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Resolução CNRH nº16/01 Federal Dispõe sobre outorga de direito de uso de recursos hídricos considerando as legislações específicas vigentes 

Resolução Conama nº 357/05 Federal 
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes 

Resolução Conama no 430/11 Federal 
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução Conama 
357/05 

Portaria MS no 2.914/11 Federal 
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade. 

Lei no 3.239/99 Estadual 
Institui a política estadual de recursos hídricos; cria o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos; 
regulamenta a constituição estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; e dá outras providências 

Lei no 4.247/03 Estadual 
Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 

Lei no 650/83 Estadual Dispõe sobre a política estadual de defesa e proteção das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro 

Decreto no 42.356/06 Estadual 
Dispõe sobre o tratamento e a demarcação das faixas marginais de proteção nos processos de licenciamento 
ambiental e de emissões de autorizações ambientais no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Decreto nº 8.975/86  Estadual Regulamento dos Serviços de Controle, Coleta e Destino Final dos Despejos Industriais 

Decreto no 2.330/79 Estadual 
Regulamenta, em parte, os Decreto-Lei 39/75, e 134/75, institui o Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água 
do Estado do Rio de Janeiro, regula a aplicação de multas 

Deliberação Ceca nº 1.007/86  Estadual NT 202. R-10: Estabelece Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos.  

Deliberação Ceca nº 1.948/90 Estadual NT 213. R-4: Estabelece os critérios e padrões para controle da toxicidade em efluentes líquidos industriais 

Deliberação Ceca nº 1.995/90 Estadual 
DZ 942. R-7: Estabelece as diretrizes do Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos – PROCON ÁGUA. 
Revogada pela Deliberação Ceca nº 4.887/07 

Deliberação Ceca nº 4.887/07 Estadual Aprova a DZ – 205.R-6 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem Industrial. 

Lei nº 2.661/96 Estadual 
Regulamenta o disposto no Art.274 (atual 277) da constituição do estado do rio de janeiro no que se refere à 
exigência de níveis mínimos de tratamento de esgotos sanitários, antes de seu lançamento em corpos d’água.  

Portaria Serla nº 567/07 Estadual 
Estabelece critérios gerais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento e emissão de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.  

Portaria Serla nº 324/03 Estadual Define a base legal para estabelecimento da largura mínima da Faixa Marginal de Proteção 

Emissões Atmosféricas / Qualidade do Ar 

http://200.20.42.68/meioambiente/arquivos/textos/textos/Classe-0200/NT%20-%20NORMA%20TÉCNICA/DOC-450/NT-0202.R-10.doc
http://200.20.42.68/meioambiente/arquivos/textos/textos/Classe-0200/NT%20-%20NORMA%20TÉCNICA/DOC-455/NT-0213.R-4.doc
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/dec%202661-96.pdf
http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/dec%202661-96.pdf
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Contornos Legais dos Recursos Naturais 

Leis/Resoluções/Normas Instância Resumo 

Resolução Conama nº 05/89 Federal Institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR 

Resolução Conama nº 03/90 Federal Dispõe sobre a Qualidade do Ar, definições e padrões 

Resolução Conama nº 08/90 Federal 
Estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de poluentes do ar (padrões de emissão) para processos 
de combustão externa em fontes novas fixas  

Decreto nº 5.445/05 Federal Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

Resolução Conama nº 382/06 Federal Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas 

Decreto nº 779/67 Estadual Aprova o regulamento do controle de poluição atmosférica 

Deliberação Ceca nº 21/78 Estadual NT 603. R-4: Estabelece os critérios e padrões de qualidade do ar ambiente 

Lei n° 5.690/10 Estadual Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas 

Resolução Conema n° 26/10 Estadual 
Aprova a NOP – INEA – 01 – Programa de Monitoramento de Emissões de Fontes Fixas para a Atmosfera – 
PROMON AR. 

Ruídos e Vibrações 

Resolução Conama nº 01/90 Federal Dispõe sobre critério e padrões de emissão de ruídos, das atividades industriais 

NBR 10.151:2000 - ABNT Federal Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade 

NBR 10.152:1987 - ABNT Federal Níveis de Ruído para Conforto Acústico 

Decreto Lei nº 112/69 Estadual Fixa normas de proteção contra o ruído 

Vegetação e Fauna 

Lei nº 12.651/12 Federal Código Florestal 

Lei nº 5.197/67 Federal Dispõe sobre a Proteção à Fauna 

Lei n° 7.653/88 Federal 
Altera a redação dos arts. 18, 27, 33 e 34 da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à 
fauna, e dá outras providências. 

Lei nº 9.985/00 Federal Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC 

Decreto nº 9.274/90 Federal Dispõe a criação de Reservas Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental 

Decreto nº 6.660/08 Federal 
Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.  

Decreto n°76.623/75 Federal Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção 

Resolução Conama no04/93 Federal 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades, obras, planos e projetos a serem 
instalados nas áreas de restinga 

Resolução Conama 428/10 Federal 
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como 

http://200.20.42.68/sitefeema/lema/Biblioteca%20Central%20Fausto%20Guimarães/dec-lei%20112-69.pdf
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Contornos Legais dos Recursos Naturais 

Leis/Resoluções/Normas Instância Resumo 

sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de 
empreendimentos não sujeitos a EIA-Rima. 

Resolução Conama nº 10/93 Federal Parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica 

Resolução Conama nº 06/94 Federal Parâmetros para análise de estágios de sucessão da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro 

Resolução Conama nº 371/06 Federal 
Diretrizes aos órgãos ambientais para cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos 
advindos de compensação ambiental 

Resolução Conama no429/11 Federal Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APP 

Portaria MMA nº 444/14 Federal Reconhece as espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

IN Ibama no 146/07 Federal Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre 

IN Ibama nº 23/14 Federal 
Define as diretrizes e os procedimentos para a destinação de animais silvestres apreendidos, resgatados por 
autoridade competente ou entregues voluntariamente pela população, bem como para o funcionamento dos Centros 
de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA - CETAS. 

IIN Ibama nº 96/06 Federal 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro das pessoas físicas e jurídicas que indica, no Cadastro Técnico Federal 
de Instrumentos de Defesa Ambiental. 

Decreto Legislativo n°03/48 Federal 
Aprova a Convenção para a proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, 
assinada pelo Brasil, em 27 de dezembro de 1940 

Portaria Ibama n° 62/97 Federal Inclui morcegos na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

IN Ibama nº 154/07 Federal Institui o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - Sisbio, e dá outras providências. 

IN Ibama nº 07/15 Federal 
Institui e normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro, e define, no âmbito do IBAMA, os 
procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas. 

Portaria Ibama n°181/01 Federal 
Delega competência aos Gerentes Executivos dos órgãos descentralizados, ouvida a Diretoria de Fauna e Recursos 
Pesqueiros, para licenciar projetos do Programa Nacional de Manejo e Proteção de Vida Silvestre. 

Portaria Ibama n° 221/90 Federal Promulga a lista oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção. 

Lei no1.315/88 Estadual Institui a política florestal do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Lei no1.130/87 Estadual 
Define as áreas de interesse especial do Estado e dispõe sobre os imóveis de área superior a 1.000.000m2 e 
imóveis localizados em áreas limítrofes de municípios, para efeito do exame e anuência prévia a projetos de 
parcelamento de solo para fins urbanos, a que se refere o Art. 13 da Lei nº 6766/79. 

Decreto nº 41.612/08 Estadual Define tipologias de restinga no Estado do Rio de Janeiro 

Decreto no42.356/10 Estadual 
Dispõe sobre o tratamento e a demarcação das faixas marginais de proteção nos processos de licenciamento 
ambiental e de emissões de autorizações ambientais no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Resolução ANTT nº 420/04 Federal Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos 
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4.0 POLÍTICAS SETORIAIS E PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

Este item apresenta algumas propostas de diferentes gestões do governo em relação à 

questão ambiental e relacionadas à inserção regional da UTE Novo Tempo. Tendo em vista 

a natureza e o porte do empreendimento, foi necessário estabelecer critérios para a seleção 

das iniciativas governamentais a serem tratadas no contexto deste EIA, de modo a assegurar 

a objetividade necessária. 

Dessa forma, procurou-se concentrar o estudo nas ações governamentais mais importantes 

e relacionadas ao empreendimento em questão. 

Nesse sentido, foram abordadas ações relacionadas à ampliação da infraestrutura (ex: 

transporte, energia), ao gerenciamento costeiro, à preservação do meio ambiente e à 

melhoria das condições de vida por meio de incentivos ao desenvolvimento econômico 

sustentável. 

O QUADRO 4-1 apresenta os principais planos e programas governamentais federais 

previstos ou em implantação na área de influência do empreendimento, os quais objetivam 

consolidar o desenvolvimento econômico do município de São João da Barra/RJ e da região 

Norte Fluminense, conduzido focando no crescimento sustentável e dentro das diretrizes 

preconizadas pela Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) para a região do Complexo 

Logístico e Industrial do Porto do Açu (Clipa) (ARCADIS-TETRAPLAN, 2009). 

Além disso, são apontados os investimentos rotineiros em educação, saúde, assistência 

social entre outros, com base nas informações disponíveis nos estudos ambientais de 

empreendimentos colocalizados, especialmente aqueles do Clipa. 
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QUADRO 4-1 

SÍNTESE DOS PLANOS E PROGRAMAS FEDERAIS INTERFACEADOS COM A UTE NOVO TEMPO 

 

Planos e Programas no Âmbito Nacional 

Planos / Programas Síntese 
Órgão Gestor 

Programa Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA II 

O PNMA II atua na melhoria da qualidade ambiental em todo o País, através do incentivo à gestão integrada dos recursos naturais e do fortalecimento das instituições que 

compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Dentre os principais objetivos do programa destacam-se a orientação dos órgãos estaduais de meio ambiente, 

visando a melhoria da qualidade ambiental a curto prazo, a promoção de ações conjuntas com empreendedores públicos e privados objetivando preservação, recuperação 

e conservação do meio ambiente estadual, participação na Gestão Integrada de Ativos Ambientais, o gerenciamento de projetos ligados ao meio ambiente e a 

descentralização dos recursos relacionados à gestão ambiental para os estados. 

Ministério do Meio Ambiente 

Programa Despoluição de 

Bacias Hidrográficas - PRODES 

O PRODES é uma iniciativa inovadora, que consiste na concessão de estímulo financeiro pela União, na forma de pagamento pelo esgoto tratado a prestadores de serviço 

de saneamento que investirem na implantação e operação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE). O Programa busca incentivar a implantação de estações de 

tratamento de esgotos, com a finalidade de reduzir os níveis de poluição dos recursos hídricos no país e ao mesmo tempo induzir a implementação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, mediante a organização dos Comitês de Bacia e a instituição da cobrança pelo direito de uso da água. 

Ministério do Meio Ambiente 

Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC 

O PAC vai aplicar em quatro anos um total de investimentos em infraestrutura da ordem de R$ 500 bilhões, nas áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e 

recursos hídricos. O conjunto de investimentos está organizado em três eixos decisivos: Infraestrutura Logística, envolvendo a construção e ampliação de rodovias, ferrovias, 

portos, aeroportos e hidrovias; Infraestrutura Energética, correspondendo a geração e transmissão de energia elétrica, produção, exploração e transporte de petróleo, gás 

natural e combustíveis renováveis; e Infraestrutura Social e Urbana, englobando saneamento, habitação, metrôs, trens urbanos e recursos hídricos.  

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Plano Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH 

O PNRH é um dos instrumentos estabelecidos pela Lei nº. 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, a ser pactuado entre o Poder Público, os usuários e a sociedade civil, 

para fundamentar e orientar a gestão das águas. 
Ministério do Meio Ambiente 

Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro -  

PNGC 

O PNGC tem como finalidade primordial, o estabelecimento de normas gerais visando à gestão ambiental da Zona Costeira do País, lançando as bases para a formulação 

de políticas, planos e programas estaduais e municipais. 
Ministério do Meio Ambiente 

Programa de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Programa do Governo Federal que tem atuação voltada para o apoio ao desenvolvimento dos processos de gestão, de gerenciamento e de manejo de resíduos sólidos 

urbanos, com vistas a garantir soluções para os problemas ambientais e de saúde decorrentes de processos inadequados, com ênfase à inserção de componentes 

socioeconômicos. 

Ministério das Cidades 

Programa Nacional de 

Capacitação de Gestores 

Ambientais - PNC 

O PNC tem o objetivo de formar e capacitar os agentes responsáveis pela elaboração e implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, por meio da criação de um 

Sistema Municipal de Meio Ambiente, fortalecendo o SISNAMA. 
Ministério do Meio Ambiente 

Plano Nacional de Áreas 

Protegidas - PNAP 

O PNAP inclui objetivos, diretrizes e estratégias para as áreas terrestres e marinhas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Também 

define estratégias para integrar, em fases subsequentes, as demais áreas protegidas, como terras indígenas e quilombolas, num sistema ecologicamente representativo e 

efetivamente manejado até 2015. 

Ministério do Meio Ambiente 

Projeto de Gestão Integrada da 

Orla Marítima 

O Projeto Orla busca implementar uma política nacional que harmonize e articule as práticas patrimoniais e ambientais com o planejamento de uso e ocupação da orla 

marítima que constitui a sustentação natural e econômica da Zona Costeira. 

Ministérios do Meio Ambiente 

e do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Pró-Municípios 
O programa objetiva apoiar a implantação e ou adequação de infraestrutura urbana que contribua para a qualidade de vida da população por meio de obras ou ações que 

não se enquadrem nas ações típicas de outros programas. 
Ministério das Cidades 

Serviços Urbanos de Água e 

Esgoto 

Têm o objetivo de proporcionar a elaboração de estudos e projetos, equipamento, a implantação, a ampliação ou a melhoria dos sistemas de abastecimento de água, 

envolvendo atividades de captação, elevação, adução, tratamento, distribuição, ligações domiciliares e sistemas simplificados. 
Ministério das Cidades 

Programa de Drenagem Urbana 
Este programa visa promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações estruturais e não estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos 

impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas. 
Ministério das Cidades 
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Planos e Programas no Âmbito Nacional 

Planos / Programas Síntese 
Órgão Gestor 

Programa de Fortalecimento da 

Gestão Municipal Urbana 

O principal objetivo deste programa é reduzir as desigualdades sociais e territoriais. Criado para apoiar a implementação do Estatuto das Cidades e assessorar os 

municípios na elaboração de seus Planos Diretores, o programa busca reforçar a capacidade de gestão territorial e urbana dos municípios e, assim, promover a inclusão 

social. 

Ministério das Cidades 

Programa Saneamento para 

Todos 

O Programa Saneamento para Todos propicia o financiamento de operações de crédito com recursos do FGTS para execução de ações de saneamento básico, para 

proponentes públicos e privados. 
Ministério das Cidades 

Programa Nacional de Combate 

ao Desperdício de Água - 

PNCDA 

O PNCDA envolve a parceria de entidades representativas do setor de saneamento, organizações não governamentais, entidades normativas, fabricantes de materiais e 

equipamentos, prestadores de serviços (público e privado), universidades, centros de pesquisa e demais órgãos da esfera federal no fomento à implementação de 

medidas de conservação da água de abastecimento e a eficiência energética nos sistemas de saneamento.  

Ministério das Cidades 

Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Perigosos 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Perigosos tem como objetivo disciplinar, em todo o território nacional, a produção, transporte, reaproveitamento, 

comercialização, disposição final, importação para reciclagem e a exportação de resíduos perigosos.  
Ministério do Meio Ambiente 

Programa de Gestão do 

Conhecimento 

O programa é baseado em um sistema de apoio financeiro à pesquisa em unidades de conservação, utilizando recursos de compensação ambiental para o 

desenvolvimento de projetos. Para tanto, serão selecionados projetos de pesquisa atendendo a chamadas de editais. Serão aceitos projetos submetidos por 

pesquisadores doutores associados a grupos de pesquisa. O apoio aos projetos será feito por meio do pagamento de bolsas em nível de graduação e pós-graduação e 

recursos financeiros para auxiliar a execução das pesquisas. 

Ministério do Meio Ambiente 

Programa Agente Ambiental 

Voluntário 

O programa Agente Ambiental Voluntário tem por finalidade propiciar a toda pessoa física ou jurídica, a participação voluntária em atividades de educação ambiental, 

conservação, preservação e proteção dos recursos naturais em unidades de conservação e demais áreas protegidas, habitadas por populações indígenas, rurais, 

quilombolas, extrativistas e de pesca. 

Ministério do Meio Ambiente 

Programa Nacional de 

Educação e Controle da 

Poluição Sonora - SILÊNCIO 

O SILÊNCIO foi instituído pela Resolução Conama nº 02/90 considerando a necessidade de estabelecer normas, métodos e ações para controlar o ruído excessivo que 

interfere na saúde e bem estar da população. 
IBAMA 

Programa Monumenta O Monumenta é um programa de recuperação sustentável do patrimônio histórico urbano brasileiro tombado pelo IPHAN e sob tutela federal. Ministério da Cultura 

Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à 

Violência - PROERD 

O PROERD desenvolveu-se no Brasil com o objetivo primordial de atuar na prevenção do uso de drogas por crianças e adolescentes. Policia Militar 

Programa Pescando Letras 

O Programa Pescando Letras busca alfabetizar pescadores profissionais que não tiveram acesso à educação durante a idade escolar. O programa aposta no uso de 

metodologia própria para essa categoria, respeitando a cultura, experiência e realidade. São turmas formadas prioritariamente por pescadores profissionais, com época e 

duração dos cursos conforme a disponibilidade de tempo desses trabalhadores, aproveitando os períodos de defeso. 

Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca (SEAP) 

Programa Saúde da Família 

Estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes 

são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da 

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos frequentes e na manutenção da saúde das comunidades. 

Ministério da Saúde 

Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - PRONAF 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar tem a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural, constituído pelos 

agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda. 

Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

Política Nacional sobre 

Mudança do Clima - PNMC 
Lei nº 12.187/09 institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC União 
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4.1 PROJETOS ECONÔMICOS 

4.1.1 Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu 

O Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu (Clipa), em São João da Barra/RJ, é 

formado pelo Porto do Açu e pelo Distrito Industrial de São João da Barra (Disjb) e vem 

sendo implantado desde 2007. 

A infraestrutura portuária se encontra, atualmente, sob controle da Prumo Logística S.A., 

que também controla o Dijsb, juntamente com a Companhia de Desenvolvimento Industrial 

do Estado do Rio de Janeiro (Codin). 

O Porto do Açu é um complexo portuário composto por dois terminais: T1 (offshore) e T2 

(onshore), com previsão original de movimentação de até 350 milhões de toneladas de carga 

por ano entre exportações e importações, sendo a maior parte deste volume composto por 

petróleo e seus derivados. Outro destaque em operação no Clipa é o Mineroduto do Projeto 

Minas -  Rio, em parceria com a empresa Anglo American. O T1 conta com nove berços 

para atracação de navios, sendo quatro dedicados ao minério de ferro, que podem 

movimentar até 100 milhões de toneladas por ano, e cinco berços para movimentação de 

até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. Já o T2 conta com mais de 13 km de cais, onde 

podem ser movimentados ferro gusa, carvão mineral, veículos, granéis líquidos e sólidos, 

carga geral e petróleo.  

Em relação ao Disjb, ocupa uma área de cerca de 7.000 hectares, onde está prevista a 

implantação de diferentes unidades industriais.  

4.1.2 Complexo Logístico e Industrial Farol - Barra do Furado 

O Complexo Logístico e Industrial Farol - Barra do Furado, no canal das Flechas, situado no 

limite dos dois municípios de Campos de Goytacazes e Quissamã, objetiva impulsionar as 

indústrias de petróleo, gás e do setor pesqueiro instaladas no Canal das Flechas.  

O projeto tem entre suas principais características a diversidade de suas instalações. Estão 

previstos, entre outros benefícios, a construção de estaleiro de grande porte, um porto como 

base de apoio à Bacia de Campos, um terminal pesqueiro e uma marina, podendo ainda ser 

desenvolvido um condomínio industrial com núcleo habitacional. Também está incluída a 

dragagem e a manutenção do Canal da Barra do Furado e duas áreas de retro porto, local 

usado para armazenar e administrar os produtos (cargas) que chegam ao porto.  

Para o complexo, estão sendo aplicados R$ 175 milhões de recursos públicos do consórcio 

intermunicipal formado pelos dois municípios, que somam R$ 175 milhões, sendo 70% de 

Campos e 30% de Quissamã. Também estão previstos R$ 50 milhões do governo federal, 

destinados a boa parte da dragagem do Canal das Flechas e R$ 20 milhões do governo 
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estadual, que serão utilizados para extensão do mole sul. O empreendimento ainda prevê a 

geração de 10 mil empregos e os recursos do setor privado gira em torno de US$ 2 bilhões 

4.1.3 Lei de Incentivo Industrial (Lei no 4.190/03) 

Uma lei específica, gerenciada pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de 

Janeiro (Codin) concede incentivos elevados para atividades com maior potencial de 

desenvolvimento nas Regiões Norte e Noroeste Fluminenses. Os financiamentos para 

setores prioritários - minerais não metálicos, agroindústria, têxtil e confecções e 

equipamentos para indústria de petróleo têm as seguintes condições:  

 Valor do financiamento, até 200% do investimento fixo;

 Liberação dos recursos, até 9% do faturamento incremental;

 Prazo de utilização e carência, até 84 meses;

 Prazo de amortização, até 60 meses;

 Juros nominais, 6% aa;

 Outros encargos, 1% sobre cada parcela do financiamento e 1% sobre cada parcela de

juros e amortização; e

 Garantias, 100% do valor do financiamento.

Para os demais setores, também há incentivos, porém menores. 

4.2 PROJETOS DE ENERGIA 

4.2.1 TECAB – Rota Cabiúnas 

O projeto permitirá o recebimento de até 13 milhões m³/dia de gás oriundo do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos, ampliando as capacidades de processamento de gás do Sistema 

TECAB-REDUC de 23 para 28 milhões m³/dia, e de processamento de condensado do 

TECAB de 4.500 para 6.000 m³/dia. 

A ampliação do TECAB contempla a implantação das seguintes unidades: coletor de gás e 

condensado com capacidade de 13 milhões m³/dia para gás natural e 4.700 m³/dia para 

condensado de gás natural (U-302); Unidade de Remoção de Mercúrio (URHG / U-306) e 

Unidade de Remoção de CO2 (URCO2 I e II / U- 303 e U-304), ambas com capacidade de 

13 milhões m³/dia para gás natural; Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN II / 

U-211), do tipo refrigeração simples, com capacidade de 5,4 milhões m³/dia; Unidade de 

Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN IV / U-301), com capacidade de 

1.500 m³/dia e; Unidade de Tratamento Cáustico de GLP (UTC II / U-305), com capacidade 

de 1.600 m³/dia. 
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4.2.2  Programa Rio Capital da Energia  

 

O Programa Rio Capital da Energia é uma iniciativa do governo estadual do Rio de Janeiro 

em parceria com as principais empresas, associações e entidades de classe ligadas à área 

de energia com sede no Estado. 

 

Criado a partir de decreto assinado pelo governador Sérgio Cabral em setembro de 2011, o 

programa tem como principal objetivo mobilizar a sociedade e concentrar recursos em torno 

do debate sobre o desenvolvimento sustentável na área energética, fazendo do Estado do 

Rio de Janeiro um centro de referência mundial em inovação tecnológica, eficiência 

energética e sustentabilidade ambiental. 

 

Estes três pilares servirão de base para o desenvolvimento de projetos nas áreas de 

transporte, construção, indústria, comércio e serviços, promovendo a energia sustentável do 

século XXI. 

 

4.2.3  Programa Prioritário de Termelétricas (PPT) 

 

No âmbito do PPT, foram implementadas no norte fluminense duas térmicas a gas e uma 

estação de tratamento de óleo e gás, sendo: 

 

 UTE Norte Fluminense (Grupo EDF): 780 MW – Macaé/RJ; 

 UTE Mario Lago (Petrobras): 923 MW – Macaé/RJ; e  

 Estação de Tratamento de Óleo e Gás de Cabiúnas (Petrobras):  Cabiúnas: Consórcio 

Petrobrás/Light/Mitsui, Município de Macaé, potência de 930MW.  

 

4.2.4 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) 

 

O Proinfa corresponde a um importante mecanismo para a diversificação da matriz 

energética nacional e estabelece a contratação de 3.300 MW de energia produzida por 

fontes eólicas, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. O Proinfa pretende gerar mais 

de 150 mil postos de emprego, investimentos superiores a R$ 4 bilhões na indústria 

nacional e reduzir 2,5 milhões de tCO2/ano. No âmbito do Proinfa destacam-se os 

seguintes empreendimentos: 

 

 PCH Pirapetinga; 

 PCH Pedra do Garrafão; e 

 Unidade de Energia Eólica do Estado do Rio de Janeiro (UEE Gargaú). 
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4.3 PROJETOS DE TRANSPORTES 

4.3.1 BR 101 Norte – Rio - Vitória 

A privatização da BR 101 Norte é mais uma proposta do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que visa beneficiar o Estado do Rio de Janeiro. A BR 101 Norte recebe 

grande movimentação de cargas e serviços da Bacia de Campos, que produz 85% do 

petróleo do Brasil. A BR 101 é uma das principais vias de ligação entre as regiões Norte e 

Sul do país, pelo litoral. O projeto de concessão vigorará por 25 anos e consiste em: 

 Instalação de postos de pedágio em 320 km da rodovia, no trecho que vai da Ponte Rio-

Niterói até a divisa com o Espírito Santo. A cada 65 km, em média, será construída praça

de pedágio, com baixo volume de obras e melhorias;

 Duplicação de 70 km entre Rio Bonito/RJ e a divisa com Espírito Santo, compreendendo

os municípios de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Macaé, Conceição de Macabu,

Quissamã e Campos dos Goytacazes, além de trechos com terceira faixa; e

 Implantação de variante de contorno de Campos dos Goytacazes (já finalizada).

4.3.2 Ponte de Integração (São João da Barra – São Francisco do Itabapoana) 

As obras da Ponte da Integração foram inauguradas em junho de 2014, com a presença do 

Governador em exercício, Luiz Fernando Pezão. O trecho da ponte sobre o rio Paraíba do 

Sul será construído pelo Departamento de Estrada e Rodagem (DER) e terá o comprimento 

de 1.334,30 m, com 16,20 m de largura.  

A implantação desse segmento do corredor da RJ-196, entre as interseções com a BR-356, 

na localidade de São Domingos, em São João da Barra, e a RJ-194 na localidade de Campo 

Novo em São Francisco de Itabapoana, incrementará o escoamento da produção do polo 

de fruticultura na área dos três municípios, assim como a de cana de açúcar das usinas do 

norte fluminense. 

A nova ponte facilitará também o acesso de mais visitantes às diversas praias e hotéis-

fazenda situados nos municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, 

promovendo o crescimento do fluxo turístico e gerando novos empregos, resultando em 

melhor qualidade de vida da população abrangida. 

As obras da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul têm prazo de execução de 12 meses, vão 

gerar cerca de 40 empregos diretos e tem investimento de mais de 105 milhões de reais. 
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4.4 PROJETOS AMBIENTAIS 

 

4.4.1 NUPEM/UFRJ 

 

O Programa Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD), concebido e financiado pelo 

Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico (CNPq), órgão do Governo 

Federal, visa incentivar pesquisas ecológicas de longa duração. Com apoio desse Programa 

foi criado, em 1993, o Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (NUPEM/UFRJ), uma unidade avançada de pesquisa, ensino e extensão 

do Instituto de Biologia desta universidade. 

 

O NUPEM/UFRJ foi criado através de convênio firmado entre o Laboratório de Limnologia 

da UFRJ e a Prefeitura Municipal de Macaé, para realização de pesquisas limnológicas em 

algumas lagoas do Parque Nacional Restinga de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba) e na lagoa 

Imboassica. 

 

As pesquisas se concentram no Parna Jurubatiba, localizado no Nordeste do Estado do Rio 

de Janeiro, abrangendo os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. 

 

4.4.2 O Projeto TAMAR 

 

Projeto criado em 1980 pelo IBDF, atual Ibama com a finalidade de proteger as espécies de 

tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys 

coriacea, Eretmochelys imbricata e Lepidochelys olivacea). No início foi feito o levantamento 

da real situação das tartarugas no país. O Brasil possuiu grande população de tartarugas, 

que alimentou desde os índios às famílias de pescadores do último final de século, passando 

por colonizadores, comerciantes jesuítas. O hábito de matar fêmeas que sobem às praias 

para desova fez com que a população destas, outrora abundante, fosse quase extinta.  

 

A base Rio de Janeiro conta com quatro sub-bases: São Francisco, Atafona, Farol de São 

Tomé (sede regional) e Quissamã, que protegem anualmente cerca de mil desovas e mais 

de 80 mil filhotes. A sede regional foi instalada no Farol de São Thomé, município de Campos 

dos Goytacazes, a cerca de 32 km do empreendimento pela praia e que monitora 120 km 

de praias de desova e alimentação de tartarugas marinhas. A área de influência dessa base 

se estende por 230 km, entre a divisa com o Espírito Santo e o município de Quissamã. 

 

4.4.3 Gerenciamento Costeiro no Estado do Rio de Janeiro 

 

O processo de institucionalização do Gerenciamento Costeiro ocorreu no Brasil através da 

promulgação da Lei Federal nº 7.66/88 que estabelece o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), como parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e 

da Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM), sendo responsáveis pela sua aplicação 

a União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, através de órgãos e entidades 

integradas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).  

http://br.geocities.com/erichpanda/Caretta.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Chelonia.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Dermochelys.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Dermochelys.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Eretmochelys.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Lepidochelys.html
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O Decreto nº 5.300/04, por sua vez, veio a regulamentar o PNGC e estabeleceu os limites, 

princípios, objetivos, instrumentos e competências para a gestão, bem como as regras de 

uso e ocupação da zona costeira, especialmente, da orla marítima.  

Dentre as principais linhas de atuação do Gerenciamento Costeiro no Inea, destacam-se 

projetos e ações estratégicas para os ecossistemas costeiros frágeis, no qual se destacam 

o Projeto Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da Ilha Grande (Projeto BIG) e a

implementação da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro e seus instrumentos de 

gestão, abaixo listados: 

 Projeto de gestão integrada da Orla Marítima;

 Projeto de gestão integrada do ecossistema da Baía da Ilha Grande;

 Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Estado do Rio de Janeiro;

 Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor Costeiro da Baía da Ilha Grande.

4.4.4 Plano Estadual sobre Mudança do Clima 

Ainda segundo o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado do Rio de 

Janeiro, 2005 “o uso de energia, seja pelo consumo direto ou indireto de combustíveis 

fósseis é a principal fonte de emissões, responsável por 62,4% do total das emissões, com 

a seguinte ordem decrescente de importância no que se refere às fontes de energia: 

eletricidade, gás natural, óleo diesel, coque, gasolina, GLP, outras secundárias de petróleo, 

outras secundárias de carvão (alcatrão e gás de coqueria) , óleo combustível, querosene, 

álcool e gás manufaturado”. 

Em 2010 foi publicada a Lei nº 5.690/10, que institui a Política Estadual sobre Mudança do 

Clima e Desenvolvimento Sustentável (PEMC). Esta lei norteia o Plano Estadual sobre 

Mudança do Clima que, por sua vez, orienta a formulação de planos, programas e políticas, 

define metas e ações restritivas, voluntárias ou de incentivo positivo, com a finalidade de 

prevenir a mudança do clima e seus impactos. 

A lei estadual que foi regulamentada pela Decreto nº 43.216/11 estabelece não somente as 

metas que deverão ser atingidas no horizonte de 2030, mas também como se dará a 

governança da política no Estado de modo que tais metas possam ser alcançadas. 

Com o propósito de garantir a inclusão social e redução da desigualdade, o ordenamento 

urbano, a conservação patrimônio natural e de serviços ambientais, tendo em perspectiva a 

melhoria da qualidade de vida, foi proposto o Plano Estadual sobre Mudanças do Clima.  

Aliado a estes dispositivos, tem-se ainda o Decreto nº 41.318/08, que Instituiu o Mecanismo 

de Compensação Energética (MCE), como parte do Plano de Abatimento de Emissão de 

Gases do Efeito Estufa, com o objetivo de combater o aquecimento global e reforçar a oferta 

energética no Estado do Rio de Janeiro. 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/GESTAODEAGUAS/Gerenciamentocosteiro/PROJ_GESTAOINTEGRADAORLAMAR&lang=
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/GESTAODEAGUAS/Gerenciamentocosteiro/PROJ_GESTAOINTEGRADABAIAILHAGD&lang=
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/GESTAODEAGUAS/Gerenciamentocosteiro/PRJ_ZEEC&lang=
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/GESTAODEAGUAS/Gerenciamentocosteiro/PROJ_ZONEAMENTO_ILHA_GRANDE&lang=
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Neste regulamento, o Fator de Compensação Energética (FCE) determina o percentual de 

potência elétrica a ser compensada (MW), em função do combustível, e do percentual de 

potência a ser compensada por eficiência energética. Os percentuais variam de acordo com 

a matriz energética – carvão, óleo combustível ou gás natural.  

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não são verificadas incompatibilidades da UTE Novo Tempo com os programas 

governamentais nos âmbitos nacional, estadual e municipal.  

 

Há que se ressaltar que em termos de compatibilidade com as diretrizes municipais de uso 

e ocupação do solo, o projeto da UTE Novo Tempo insere-se integralmente nos domínios 

do Clipa, especificamente no Sepa, conforme o Plano Diretor Municipal de São João da 

Barra (Lei no 357/15), estando os empreendimentos aqui apresentados, compatível com as 

posturas municipais de São João da Barra/RJ. 

 

Assim, a UTE Novo Tempo, como definida pela Gás Natural Açu (GNA), vem ao encontro 

das maiores e melhores intenções do Estado do Rio de Janeiro. 

 



50125-EV-RT002-0 

5-1 

5.0 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

Durante a fase de planejamento dos projetos conceituais da UTE Novo Tempo e de suas 

Estruturas Extramuros (Gasoduto, Emissário Submarino, Linhas de Transmissão e Adutora) 

foram desenvolvidos os estudos de alternativas locacionais, tecnológicas e de técnicas 

construtivas para sua implantação, considerando-se ainda a não realização dos 

empreendimentos, sob pontos de vista técnico, socioambiental e econômico. 

Neste item, portanto, serão apresentados, para cada alternativa locacional dos 

empreendimentos objetos de licenciamento, os potenciais impactos gerados sobre as áreas 

de influência, em suas fases de implantação e operação, por meio de um quadro 

comparativo de critérios definidores, e que definiu pelas alternativas locacionais mais aptas 

para os projetos conceituais analisados no presente EIA. 

Com relação às alternativas tecnológica da UTE Novo Tempo e construtivas das Estruturas 

Extramuros (empreendimentos lineares), serão destacadas, também por meio de quadro 

comparativo, as vantagens e desvantagens socioeconômicas e ambientais de cada uma, 

justificando-se a seleção das mais aptas (tecnológica e construtivas) em relação à 

construção e operacionalização dos empreendimentos. 

O estudo de alternativas ora apresentado visa a apresentar uma abordagem metodológica 

para integração de critérios legais, técnicos, socioambientais e econômicos na avaliação de 

alternativas locacionais para implantação e operação da UTE Novo Tempo e suas Estruturas 

Extramuros, com atenção especial à interação entre os aspectos ambientais e os elementos 

fundamentais do projeto (requisitos operacionais e concepção tecnológica). 

Para obtenção de tais informações foi aplicada metodologia de bases quali-quantitativas, 

descritiva e exploratória, considerando-se o arcabouço legal ambiental, consultas 

bibliográficas, dados governamentais, estudos ambientais na região e levantamentos de 

campo, sendo percorridas áreas no município de São João da Barra/RJ, com ênfase no 

Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu (Clipa), constituído pelo Distrito de São 

João da Barra (Sedisjb) e da Zona Industrial do Porto do Açu (Sepa), sendo estes 

denominados respectivamente de Setor Especial Distrito de São João da Barra (SeSedisjb) 

e Setor Especial Porto do Açu (Sepa), conforme a Lei Municipal no 359/15, recentemente 

editada. 

Ainda, foi desenvolvida uma ponderação aplicada às restrições de caráter institucional das 

alternativas estudadas, por demandarem tratamentos específicos para viabilizar a 

implantação e operação da UTE e Estruturas, identificando-se e analisando-se as diretrizes 

de uso diferenciado conforme planos diretores municipais, planos de manejo de unidades 

de conservação e ou resoluções correlatas. 
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5.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

 

O estudo das alternativas locacionais da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros 

foi elaborado com base em critérios logísticos, econômicos, legais e notadamente 

socioambientais, intrínsecos aos empreendimentos propostos, sendo desenvolvido em dois 

níveis de abordagem: 

 

 Regional: considerou as interfaces logísticas do litoral do Norte Fluminense e seus 

campos exploratórios de óleo e gás da Bacia de Campos e do Espírito Santo; e 

 

 Local: considerou as facilidades logísticas da UTE e Estruturas Extramuros, no que tange 

notadamente às fontes dos insumos e traçados de interligação dos dutos, considerando-

se as áreas consolidadas do Setor Especial do Distrito de São João da Barra (SeSedisjb) 

e do Setor Especial do Porto do Açu (Sepa), que compõem o Complexo Logístico e 

Industrial do Porto do Açu (Clipa), bem como restrições socioambientais aplicáveis. 

 

A FIGURA 5.1-1 apresenta a macrolocalização do Porto do Açu em relação aos campos 

exploratórios referidos, principais áreas produtoras de gás natural do país, considerando-se 

o Clipa como alternativa locacional regional do projeto, em comparação com outras áreas 

potenciais do litoral brasileiro.  

 

FIGURA 5.1-1 

MACROLOCALIZAÇÃO DO PORTO DO AÇU EM RELAÇÃO AOS CAMPOS 

EXPLORATÓRIOS 
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Em termos da abordagem regional e conforme a FIGURA 5.1-1, a implantação do projeto da 

UTE Novo Tempo foi condicionada por uma análise detalhada, considerando notadamente 

as interfaces logísticas, econômicas e socioambientais consolidadas e apresentadas 

atualmente pelo Clipa, sendo: 

 Consolidação da potencialidade industrial da Região do Norte Fluminense;

 Logística favorável aos campos exploratórios de óleo e gás da Bacia de Campos e do

Espírito Santo;

 Consolidação do Distrito Industrial de São João da Barra (Sedisjb) e do Complexo

Logístico Industrial do Açu (Clipa);

 Disponibilidade de terrenos em áreas industriais consolidadas;

 Disponibilidade de mão de obra capacitada na região;

 Logística favorável a polos consumidores de energia;

 Acessos facilitados à uma cadeia integrada de suprimentos, e outros fornecedores da

atividade de geração de energia e provedores de serviços, disponíveis no Clipa;

 Disponibilidade e logística favoráveis de matéria prima e insumos; ressaltando um

Terminal de GNL e uma Subestação de Energia em 345 kV, já licenciados e próximos;

 Disponibilidade de malha rodoviária consolidada; e

 Articulação com políticas governamentais de desenvolvimento econômico no Estado do

Rio de Janeiro.

Adotando tais premissas da abordagem regional na seleção do Clipa para implantação da 

UTE Novo Tempo, partiu-se para a abordagem local de áreas alternativas inseridas Clipa, 

constituído pelo SeSedisjb e pelo Sepa, sendo que neste último, encontra-se em plena 

operação o Porto do Açu e seus terminais T1 e T2. 

Neste sentido, O estudo das alternativas locacionais para a implantação da UTE e de suas 

Estruturas Extramuros parte desta avaliação logística do litoral norte fluminense em interface 

com os campos exploratórios da Bacia de Campos, sendo enfatizadas áreas propícias à 

implantação e à operação da UTE e suas restrições socioambientais mais significativas.  

Após a etapa de identificação, avaliação e definição de áreas potenciais no litoral norte 

fluminense, com ênfase no Clipa, para o projeto da UTE da GNA, seguiram-se os estudos 

de alternativas locacionais para a UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, 

considerando-se critérios socioambientais definidores, com ênfase no potencial de 

interferência em formações vegetais; áreas legalmente protegidas; morfologia praial; 

qualidade do ar; disponibilidade hídrica, dinâmicas socioeconômicas locais; padrões de uso 

e ocupação do solo; regularização fundiária e, ainda conformidade legal com diretrizes 

preconizadas no Plano Diretor Municipal de São João da Barra (Lei no 357/15) e na Lei do 

Macrozoneamento (Lei no 358/15). 

Critérios definidores socioeconômicos, diretamente relacionados à implantação e à 

operação da UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, tais como disponibilidade e 

capacitação da mão de obra, acessos rodoviários consolidados, proximidade com polos 
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industriais consumidores de energia elétrica, fornecimento de insumos (água e gás natural), 

foram também abordados como critérios definidores da alternativa mais apta a receber os 

empreendimentos. 

Ressalta-se que a preferência da GNA pelo litoral norte fluminense e, notadamente pelo 

Sepa, no município de São João da Barra/RJ, para implantação e operacionalização de sua 

UTE e Estruturas Extramuros, foi motivada (i) pelo histórico de ocupação daquele território, 

iniciado pelo Porto do Açu em 2007 e, na atualidade, principalmente pelas atividades 

industriais consolidadas nos Terminais T1 e T2; e (ii) pelas características socioambientais 

regionais propícias para a instalação do projeto. 

Por meio da integração das abordagens regional e local, bem como da aplicação dos 

critérios definidores, a GNA identificou 2 (duas) alternativas locacionais no Clipa para 

instalação da UTE Novo Tempo e do conjunto das Estruturas Extramuros, as quais serão 

descritas a seguir: 

 Alternativa 1: Setor Especial do Distrito Industrial de São João da Barra (SeSedisjb) / Lote

A5;

 Alternativa 2: Setor Especial do Porto do Açu (Sepa)

A FIGURA 5.1-2 apresenta as alternativas locacionais avaliadas no SeSedisjb e no Sepa, 

integrantes do Clipa. 
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Serão então descritos e avaliados os critérios definidores da aptidão ambiental de cada 

alternativa locacional estudada para implantação da UTE Novo Tempo, cuja análise 

integrada selecionou a ALTERNATIVA 2 – SEPA. 

Posteriormente, é apresentado o processo decisório com relação à alternativa locacional 

selecionada, considerando-se a hipótese de menor ocorrência de impactos ambientais e 

sociais, como também de maior eficiência operacional da UTE. Conforme experiência da 

equipe executora deste estudo, os critérios definidores da localização da UTE Novo Tempo, 

foram selecionados por meio da aplicação de abordagens metodológicas, diferenciadas pelo 

teor dos elementos essenciais para um estudo locacional e para o projeto referido, sendo: 

 Abordagem Técnico-Operacional

Critérios relacionados ao desempenho operacional da UTE, no que diz respeito ao 

cumprimento de requisitos legais (exigências dos órgãos ambientais, normas específicas, 

etc.) e econômico-financeiros (distâncias dos sistemas de matérias primas e insumos; 

situação dominial da terra; acessos; formas de captação de água, outros); e, 

 Abordagem Socioambiental

Incorpora, em primeiro plano, restrições relacionadas ao desempenho ambiental da UTE, 

especialmente quanto aos impactos ambientais potenciais (Meios Físico, Biótico e 

Socioeconômico), considerando-se os riscos associados às suas fases de implantação e de 

operação, sobretudo pela possibilidade de falhas nas medidas de controle ambiental 

previstas e restrições institucionais (planos diretores e diretrizes de uso do solo). 

A partir dessas abordagens e em consonância com as premissas técnico-operacionais da 

UTE Novo Tempo, apresentadas pela GNA, foi possível selecionar os principais critérios 

definidores da localização do projeto como um todo (QUADRO 5.1-1), e que foram avaliados 

no desenvolvimento deste estudo, cuja análise integrada possibilitou a estruturação do 

Quadro Comparativo, apresentado ao final deste capítulo. 
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QUADRO 5.1-1 

CRITÉRIOS DEFINIDORES DA LOCALIZAÇÃO DA UTE NOVO TEMPO 

Critérios Técnico-Operacionais Critérios Socioambientais 

 Ponto de recebimento do gás (Terminal GNL)

 Traçado do gasoduto

 Traçado do emissário submarino

 Traçado da adutora

 Captação de água

 Traçado do ramal de energia (LT)

 Infraestruturas (acessos, drenagem etc.)

 Mão de obra capacitada

 Terraplenagem e geotecnia

 Empreendimentos colocalizados

 Polos consumidores

 Características climáticas

 Condições de dispersão atmosférica

 Relevo

 Tipos de solo

 Hidrogeologia

 Disponibilidade hídrica

 Vegetação nativa

 Áreas Legalmente Protegidas

 Núcleos urbanos

 Receptores críticos (população)

 Plano Diretor Municipal

5.1.1 Alternativa Locacional 1 – SEDISJB 

Esta alternativa locacional para a UTE Novo Tempo insere-se nos domínios do Sedisjb, 

mais especificamente no Lote A5, contemplando cerca de 100 hectares, enquanto que os 

traçados propostos para as Estruturas Extramuros, a partir da UTE, percorrem áreas e 

acessos situados predominantemente nos domínios do Sepa, até a linha de costa, no Porto 

do Açu, conforme apresentado anteriormente na FIGURA 5.1-2. 

As abordagens técnico-operacional e socioambiental sobre este sítio potencial para 

implantação do projeto da GNA, entre o Sedisjb e o Sepa, em São João da Barra/RJ, teve 

como critérios definidores fundamentais: 

 Proximidade com polos consumidores;

 Área industrial em consolidação (SeSedisjb) e consolidada (Sepa);

 Proximidade com o ponto de recebimento de gás natural (Terminal GNL);

 Distâncias econômicas dos traçados das Estruturas Extramuros;

 Proximidade com SE em 345 kV;

 Disponibilidade de mão de obra capacitada;

 Consolidação do potencial industrial do SeSedisjb) e do Clipa;

 Infraestrutura consolidada; e

 Área com restrições socioambientais pouco significativas; e

 Conformidade com Plano Diretor Municipal.

Em termos gerais, a localização do sítio industrial onde as perspectivas de crescimento do 

setor são iminentes, per si, justifica a instalação de usinas termelétricas a gás natural. 

Contudo, outros fatores foram determinantes para a avaliação da aptidão desta alternativa, 

destacando-se os terrenos disponíveis no Sedisjb e no Sepa para implantação sem 

restrições ambientais significativas. 
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A Alternativa 1 exige a implantação de toda infraestrutura interna (acessos, sistemas de 

esgotamento sanitário, comunicação, eletrificação, abastecimento de água bruta, coleta de 

resíduos domésticos, entre outros), tendo, porém, oportunidade plena de aproveitamento 

das facilidades consolidadas no Sepa, notadamente para implantação das Estruturas 

Extramuros e ocorrência do Terminal de GNL licenciado no T1. 

A FIGURA 5.1.1-1 apresenta o detalhe da Alternativa 1, considerando a UTE Novo Tempo 

e as Estruturas Extramuros. 

FIGURA 5.1.1-1 

DETALHE LOCACIONAL DA ALTERNATIVA 1 

Em termos de relevo, insere-se basicamente nos Feixes de Cordões Arenosos do Rio 

Paraíba do Sul (Planícies Costeiras), que apresenta microrrelevo ondulado de amplitudes 

topográficas inferiores a 20 m, geradas por processos de sedimentação marinha e ou eólica. 

Ainda, apresenta declividades inferiores a 5% e as altitudes entre 2 e 5 m. 

Com relação à vegetação nativa, a área pertence originalmente ao ecossistema de restinga, 

cuja breve caracterização foi realizada com base na IN Ibama no 05/11 e no Decreto Estadual 

no 41.612/08, bem como nas Resoluções Conama nos 417/09 e 453/12. Assim, grande parte 

do sitio foi totalmente descaracterizada, apresentando pequenos fragmentos de vegetação 

nativa em estágios inicial e médio e árvores isoladas imersos em uma matriz de pastagem.  
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Conforme o Plano Diretor Municipal de São João da Barra (Lei no 357/15) e na Lei do 

Macrozoneamento (Lei no 358/15), esta alternativa insere-se na Macrozona de 

Desenvolvimento Econômico (MDE), atestando sua conformidade com diretrizes municipais 

de uso e ocupação do solo. 

Em termos de situação fundiária do Lote A5 do Sedisjb, o mesmo apresenta integralmente 

desimpedido (sem impeditivo fundiário para ocupação imediata) e apresenta poucos casos 

de semoventes, não sendo observado nenhum animal nas incursões de campo.  

As distâncias médias dos traçados das Estruturas Extramuros, após estudos conceituais dos 

sistemas de dutos de interligação e ramal da linha de transmissão (LT), desde a UTE Novo 

Tempo até seus pontos de captação, lançamento ou conexão são: 

 Gasoduto: 9,0 km (UTE – Terminal de GNL (FSRU));

 Emissário Submarino: 9,5 km (UTE – Ponto de Lançamento/Molhe Norte);

 Adutora (captação no mar): 9,5 km (UTE – Terminal de GNL (FSRU)); e

 Linha de Transmissão (UTE - SE Açu): 3,5 km.

Por fim, o QUADRO 5.1.1-1 apresenta uma documentação fotográfica dos terrenos mais 

representativos da Alternativa 1. 
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QUADRO 5.1.1-1 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA ALTERNATIVA 1 – SEDISJB 

 

   

Porção Sudoeste da Alternativa 1, junto à SB 24 Porção Leste da Alternativa 1 Porção Leste da Alternativa 1 

   

Porção Norte da Alternativa 1 Porção Leste da Alternativa 1 junto ao Mineroduto Porção Norte da Alternativa 1 
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5.1.2 Alternativa Locacional 2 – SEPA 

Esta alternativa locacional para a UTE Novo Tempo insere-se integralmente nos domínios 

do Sepa, contemplando área de cerca de 40 hectares.  

As abordagens técnico-operacional e socioambiental sobre este sítio potencial para 

implantação do projeto no Sepa tiveram como critérios definidores fundamentais: 

 Proximidade com polos consumidores;

 Área industrial em consolidação (Sedisjb) e consolidada (Sepa);

 Proximidade com o ponto de recebimento de gás natural (Terminal GNL/FSRU);

 Distâncias econômicas dos traçados das Estruturas Extramuros;

 Proximidade com SE em 345 kV;

 Disponibilidade de mão de obra capacitada;

 Consolidação do potencial industrial do Sedisjb e do Sepa;

 Infraestrutura consolidada; e

 Área com restrições socioambientais pouco significativas;

 Conformidade com Plano Diretor Municipal; e

 Situação fundiária definida.

A Alternativa 2, similar à Alternativa 1, apresenta necessidade de implantação de toda 

infraestrutura interna (acessos e sistemas estruturantes), tendo porém, oportunidade plena 

de aproveitamento das facilidades consolidadas no Sepa, notadamente para implantação 

das Estruturas Extramuros e ocorrência do Terminal de GNL licenciado. 

A FIGURA 5.1.2-1 apresenta o detalhe da Alternativa 1, considerando a UTE e suas 

estruturas. 
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FIGURA 5.1.2-1 

DETALHE LOCACIONAL DA ALTERNATIVA 2 

Em termos de relevo, insere-se basicamente no mesmo domínio da Alternativa 1, ou seja, 

dos Feixes de Cordões Arenosos do Rio Paraíba do Sul (Planícies Costeiras), com presenta 

microrrelevo ondulado de amplitudes inferiores a 20 m, geradas por sedimentação marinha 

e ou eólica. Ainda, apresenta declividades inferiores a 5% e as altitudes entre 2 e 5 m. 

Com relação à vegetação nativa, este sítio pertence originalmente ao ecossistema de 

restingas, porém sofreu forte degradação em decorrência da implantação de outros 

empreendimentos, bem como à consolidação das infraestruturas do Sepa no entorno. 

Assim, grande parte deste sítio já foi descaracterizada, apresentando atualmente pequenos 

fragmentos de vegetação nativa em estágios inicial e médio e indivíduos arbóreos isolados 

imersos a uma matriz de pastagem.  

Conforme o Plano Diretor Municipal de São João da Barra (Lei no 357/15) e na Lei do 

Macrozoneamento (Lei no 358/08), esta alternativa insere-se na Macrozona de 

Desenvolvimento Econômico (MDE), mais especificamente no Setor Especial do Porto do 

Açu (Sepa) (antiga Zipa), evidenciando a conformidade dos empreendimentos com diretrizes 

municipais de uso e ocupação do solo. 
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Em termos de situação fundiária, a Alternativa 2 apresenta-se integralmente desimpedida 

para ocupação imediata. 

As distâncias médias dos traçados das Estruturas Extramuros, após estudos conceituais dos 

sistemas de dutos de interligação e ramal da linha de transmissão (LT), desde a UTE Novo 

Tempo até basicamente a linha de costa são: 

 Gasoduto: 2,5 km (UTE - Terminal de GNL (FSRU));

 Emissário Submarino: 3,0 km (UTE – Ponto de Lançamento/Molhe Norte);

 Adutora (captação no mar): 3.5 km (UTE – Terminal de GNL (FSRU); e

 Linha de Transmissão (UTE - SE Açu): 3,5 km.

Por fim, o QUADRO 5.1.2-1 apresenta uma documentação fotográfica dos terrenos mais 

representativos da Alternativa 1. 
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QUADRO 5.1.2-1 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA ALTERNATIVA 2 – SEPA 

 

   

Visada da porção Leste do sitio proposto da UTE Visada da porção Oeste do sitio proposto da UTE  Visada da porção central do sitio proposto da UTE 

   

Visada da porção Sudeste do sitio proposto da 

UTE 
Visada da porção Norte do sitio proposto da UTE 

Visada da chegada do sistema de dutos de 

interligação na UTE 
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5.1.3 Quadro Comparativo 

 

Neste item é apresentada a síntese da avaliação integrada dos critérios definidores técnico-

operacionais e socioambientais, do estudo locacional da UTE Novo Tempo, sendo indicada 

a aptidão ambiental para cada critério selecionado para as Alternativas 1 (Sedisjb) e 2 

(Sepa). 

 

Com esta abordagem metodológica, para cada critério definidor foram indicados Graus de 

Aptidão Ambiental, com seus respectivos pesos, sendo: Menor (1); Similar (2) e Maior (3), 

que, somados, devem traduzir as vantagens e desvantagens de cada alternativa para a 

implantação e a operação da UTE Novo Tempo. 

 

O QUADRO 5.1.3-1 apresenta as justificativas técnicas da definição dos graus de aptidão 

ambiental (baixo, médio ou alto) para cada um dos critérios definidores avaliados, conforme 

as premissas técnico-operacionais e socioambientais estabelecidas na primeira 

aproximação deste estudo locacional e os níveis de amostragem (referências) identificados 

na caracterização geral das alternativas. 

 

Na sequência e como resultado da aplicação desta abordagem metodológica, o QUADRO 

5.1.3-2 apresenta o Quadro Comparativo deste estudo locacional, considerando-se a 

avaliação e integração dos critérios definidores (técnico-operacionais e socioambientais) de 

cada alternativa avaliada, visando ao pleno entendimento das vulnerabilidades e 

potencialidades técnicas, econômicas, socioambientais e legais da implantação e operação 

da UTE Novo Tempo. 

 

Por fim, e como resultado do somatório dos graus de aptidão (Baixo (1), Médio (2) e Alto 

(3)), para cada uma das áreas foi indicada a Classe de Aptidão Ambiental, podendo ser 

evidenciadas, de forma hierárquica, as aptidões ambientais das alternativas locacionais 

estudadas, visando ao entendimento do potencial de impacto de cada alternativa. 
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QUADRO 5.1.3-1 

GRAUS DE APTIDÃO AMBIENTAL DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA ALTERNATIVA LOCACIONAL 

Critérios Definidores 
Grau de Aptidão Ambiental 

Baixo Médio Alto 

Critérios Técnico-Operacionais 

Extensão do Gasoduto Acima de 8 km 4 a 8 km 0 a 4 km 

Extensão do Emissário Submarino Acima de 8 km 4 a 8 km 0 a 4 km 

Extensão da Adutora Acima de 8 km 4 a 8 km 0 a 4 km 

Extensão da Linha de Transmissão (LT) Acima de 8 km 4 a 8 km 0 a 4 km 

Fonte de água bruta para resfriamento Água doce Água doce e do mar Água do Mar 

Infraestrutura Necessidade de implantação integral Necessidade de implantação parcial Infraestrutura consolidada 

Terraplenagem (tipo de aterro) Aterro hidráulico Aterros hidráulico e convencional Aterro convencional 

Empreendimentos Colocalizados Distantes Região Próximos 

Polos industriais consumidores Distantes Região Próximos 

Mão de obra capacitada Disponibilidade baixa Disponibilidade Média Disponibilidade Alta 

Critérios Socioambientais 

Relevo Ondulado Suavemente ondulado Plano 

Disponibilidade hídrica Baixa Média Alta 

Condições de dispersão atmosférica Pouco Satisfatórias Satisfatórias Muito Satisfatórias 

Interferência em vegetação nativa 25 > hectares 25 < hectares < 15 15 < hectares 

Interferência em áreas protegidas Sim Não aplicável Não 

Proximidade a núcleos urbanos (receptores) 0 < Receptores < 5 km 5 km < Receptores < 10 km 10 km < Receptores 

Situação Dominial da Área Irregular Parcial Regular 

Conformidade com Plano Diretor Não conforme Conforme, com restrições Conforme 
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QUADRO 5.1.3-2 

QUADRO COMPARATIVO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Alternativas 

Locacionais 

Critérios Técnico-Operacionais 
Somatório dos Graus 

de Aptidão Gasoduto 

(km) 

Emissário 

(km) 

Adutora 

(km) 
LT  (km) 

Fonte de Água 

Bruta 
Infraestrutura Terraplenagem 

Empreendimentos 

Colocalizados 

Polos 

Consumidores 
MO Capacitada 

SEDISJB – Lote A5 9,0 km (1) 9,0 km (1) 9,0 km (1) 3,5 km (3) Água do Mar (3) 
Implantação 

integral (1) 

Aterro 

convencional (3) 
Próximos (3) Próximos (3) 

Disponibilidade 

Alta (3) 
22 

SEPA 2,5 km (3) 3,0 km (3) 3,5 km (3) 3,5 km (3) Água do Mar (3) 
Implantação parcial 

(2) 

Aterro 

convencional (3) 
Próximos (3) Próximos (3) 

Disponibilidade 

Alta (3) 
29 

Alternativas 

Locacionais 

Critérios Socioambientais 
Somatório dos Graus 

de Aptidão 
Relevo 

Disponibilidade 

Hidrica 

Condições de 

Dispersão 

Vegetação 

Nativa 

Áreas 

Protegidas 
Receptores Críticos 

Situação 

Dominial 
Plano Diretor SJB 

SEDISJB – Lote A5 Plano (3) Baixa (1) Muito Satisfatórias (3) 25 < hectares (1) Lagoa do Veiga (1) 5 km < Receptores < 10 km (2) Regular (3) Confome (3) 17 

SEPA Plano (3) Alta (3) Muito Satisfatórias (3) 15 > hectares (3) Lagoa do Veiga (1) 10 km > Receptores (3) Regular (3) Confome (3) 22 

Alternativas 

Locacionais 

Síntese dos Graus de Aptidão Ambiental 
Classe de Aptidão Ambiental 

(somatório dos graus) 
Critérios Técnico-Operacionais Critérios Socioambientais Total 

SEDISJB – Lote A5 22 17 39 Alternativa com Menor Aptidão Ambiental 

SEPA 29 22 51 
Alternativa com Maior Aptidão Ambiental 

(Alternativa Selecionada) 
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5.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 

A definição do gás natural como combustível da UTE Novo Tempo, baseou-se em premissas 

atuais pela busca simultânea do desenvolvimento econômico e da preservação 

socioambiental, por meio de ações e medidas abrangendo todas as atividades que 

contribuem, direta ou indiretamente, para o aquecimento global.  

 

É nesse contexto que está inserido o desenvolvimento da indústria mundial de energia para 

os próximos anos, visando ao uso crescente de fontes renováveis e limpas, do lado da oferta, 

bem como procurando maximizar a racionalização e a eficiência do uso da energia, do lado 

da demanda. 

 

A escolha da tecnologia de utilização do gás natural é a mais adequada do ponto de vista 

socioambiental e sob o ponto de vista de equipamentos e sistemas devem ser considerados 

aspectos como o sistema de combustão para atingir a melhor eficiência e o sistema de 

tratamento dos gases de combustão para obter a melhor eficiência ambiental, atendendo 

aos parâmetros da legislação vigente.  

  

O gás natural apresenta uma vantagem ambiental significativa em relação a outros 

combustíveis fósseis, em função da menor emissão de gases poluentes que contribuem 

para o efeito estufa. Quantitativa e qualitativamente, o maior ou menor impacto ambiental da 

atividade está relacionado à composição do gás natural, ao processo utilizado na geração 

de energia elétrica e remoção pós-combustão e às condições de dispersão dos poluentes, 

como altura da chaminé, relevo e meteorologia. 

 

Estudos sobre o gás natural do Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007) registra que 

o volume de CO2 lançado na atmosfera pode ser entre 20% e 23% inferior àquele produzido 

pela geração a partir do óleo combustível e entre 40% e 50% inferior aos casos de geração 

a partir de combustíveis sólidos, como o carvão mineral.  

 

Na cadeia produtiva do gás natural, entre os impactos socioambientais positivos, há a 

geração de royalties para os municípios em que as usinas estão localizadas, incremento das 

atividades de comércio e serviços, principalmente na fase de exploração e produção do gás 

natural e da construção da usina, e geração local de empregos. 

 

Além disso, as termelétricas, por se tratarem de unidades de pequeno porte, não exigem a 

escolha de um terreno específico e podem ser construídas nas proximidades de centros de 

consumo. Isto elimina a necessidade de grandes linhas de transmissão para transporte da 

energia produzida às instalações de distribuição. 
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5.2.1 Centrais Termelétricas  

 

Este item aborda os critérios para seleção da configuração mais apropriada da UTE Novo 

Tempo, bem como para definições mais importantes quanto ao desenvolvimento da planta 

industrial em questão, como parte do projeto conceitual da UTE Novo Tempo. 

 

O fator determinante para a classificação das usinas termelétricas, refere-se ao qual tipo de 

máquinas térmicas está sendo utilizada. Baseando-se neste conceito, serão descritos nos 

itens a seguir os principais tipos de unidades termelétricas.  

 

5.2.1.1 Central Termelétrica de Geração com Ciclo a Vapor 

 

Neste tipo apresenta-se como principal máquina térmica uma turbina a vapor, com o único 

objetivo de produzir eletricidade; ou seja, todo vapor é condensado e reutilizado no processo 

de geração de vapor, sem que ocorra uma retirada para aquecimento ou outros usos. 

 

A introdução de alternativas térmicas de recuperação de calor, como aquecimento 

regenerativo e reaquecimento, permite alcançar maior eficiência (entre 42 e 44%). Esta 

configuração possibilita utilização de quaisquer tipos de combustível e caracteriza-se por 

potências elevadas, chegando a 1.200 MW, constituindo sua principal vantagem.  

 

A FIGURA 5.2.1.1-1 apresenta o esquemático de uma central de geração com ciclo a vapor.  

 

FIGURA 5.2.1.1-1 

ESQUEMA DE CENTRAL TERMELÉTRICA COM CICLO A VAPOR 
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5.2.1.2 Central Termelétrica de Cogeração  

 

As centrais de cogeração são aquelas que se caracterizam pela utilização simultânea do 

vapor para a geração de energia elétrica e fonte de energia térmica para demais processos, 

a partir de um mesmo combustível, podendo ser um derivado do petróleo, gás natural, 

carvão ou biomassa. 

 

A cogeração pode ser realizada utilizando-se como acionadores primários tanto turbinas a 

vapor como turbinas a gás e motores de combustão interna, incluindo-se os ciclos 

combinados. 

 

 A FIGURA 5.2.1.2-1 apresenta o esquema desta central.  

 

FIGURA 5.2.1.2-1 

ESQUEMA DE CENTRAL TERMELÉTRICA COM CICLO A VAPOR COM COGERAÇÃO 

 

 

 

5.2.1.3 Central Termelétrica de Turbina a Gás em Ciclo Simples 

 

As centrais térmicas utilizando turbinas a gás tem como único produto final a eletricidade 

gerada, sendo utilizada como máquina térmica a turbina a gás. Caracteriza-se por uma 

partida muito rápida, motivo pelo qual pode ser utilizada para o suprimento de eletricidade 

nos períodos de pico de consumo. 

 

 Apesar de ser muito conhecida como turbina a gás, poderão ser utilizados combustíveis 

líquidos (como diesel especial) e gasosos (gás natural). Diversas tecnologias de 

recuperação de calor são utilizadas nesses ciclos, mesmo assim a eficiência dessas centrais 

termelétricas é menor que a das centrais de geração com ciclo a vapor, em torno de 37%. 
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A FIGURA 5.2.1.3-1 apresenta o esquemático de uma central de em ciclo simples (aberto). 

 

FIGURA 5.2.1.3-1 

CENTRAL TERMELÉTRCIA EM CICLO SIMPLES 

 

 

 

5.2.1.4 Central de Ciclo Combinado 

 

Utiliza um ciclo com turbina a gás sobreposto a um ciclo com turbina a vapor, constituindo 

assim, os sistemas mais modernos e eficientes (variando entre 55 a 58%, com perspectiva 

de aumento na ordem de 62%), onde o combustível predominante é o gás natural.  

 

Atualmente, esforços estão sendo concentrados no desenvolvimento de tecnologias de 

ciclos combinados para carvão, que são chamados de tecnologia limpa. 

 

A FIGURA 5.2.1.4-1 apresenta o esquema do ciclo combinado. 
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FIGURA 5.2.1.4-1 

CENTRAL EM CICLO COMBINADO 

 

 

 

5.2.1.5  Premissas 

 

Foram aplicadas premissas tanto na análise da configuração da UTE Novo Tempo quanto 

na seleção das máquinas, salientando-se que a planta será constituída por dois blocos 

geradores idênticos: UTE-1 e UTE-2 e que o combustível Gás Natural, será proveniente da 

regaseificação do Gás Natural Liquefeito (GNL) no Terminal de GNL licenciado no T1. 

 

 Capacidade de Geração 

QUADRO 5.2.1.5-1 

CAPACIDADE DA TERMELÉTRICA 

 

Bloco Potência 

UTE-1 1.550 MW 

UTE-2 1.550 MW 

Total 3.100 MW 

 

 Condições Ambientes 

QUADRO 5.2.1.5-2 

CONDIÇÕES AMBIENTES 

 

Parâmetro Valor 

Temperatura Ambiente 22,8°C 

Umidade Relativa Média 82% 

Elevação 6 m 
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 Preços de Matéria Prima e Produtos 

 

QUADRO 5.2.1.5-3 

PREÇOS ESTIMADOS DE MATERIA PRIMA E PRODUTOS 

 

Item Valor 

Gás US$ 9,0 /MMBtu 

Energia US$ 79,42 /MWh (R$ 206,50 /MWh) 

 

 Custo de Operação e Manutenção: 6% do Capex 

 Representatividade dos custos dos equipamentos principais em relação ao preço total 

da planta: 44,4% 

 Disponibilidade de operação: 95% 

 Parâmetros Econômicos: 

QUADRO 5.2.1.5-4 

PARÂMETROS ECONÔMICOS 

 

Parâmetros Valor 

Período de construção 3 anos 

Período de operação 20 anos 

Juros 10% ao ano 

Período de carência do financiamento 3 anos 

Período de financiamento 10 anos 

Investimento inicial 10% 

Taxa de atratividade 12% 

Taxas sobre receita 6% 

Taxas sobre lucro 25% 

 

5.2.1.6 Avaliação da Planta Industrial da UTE Novo Tempo 

 

Centrais termelétricas em ciclo simples (a gás) ou em ciclo a vapor, mesmo esta última 

utilizando tecnologias de aquecimento regenerativo e reaquecimento, não alcançariam um 

rendimento equiparado ao da central de ciclo combinado, conforme descrito neste item.  

 

Portanto, a UTE Novo Tempo foi projetada para ser do tipo Ciclo Combinado, uma vez que 

possui maior eficiência comparada aos outros modelos de planta de geração de energia. A 

análise da configuração da planta, quanto ao tamanho e quantidade das máquinas térmicas, 

levou em consideração os seguintes aspectos: 

 

 Agrupamentos com máquinas de maior potência (instalação de menor quantidade de 

máquinas) resultam em plantas com menor custo de investimento, devido ao fator escala; 

 Atendimento da capacidade requerida da UTE, conforme QUADRO 5.2.1.5-1; e 
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 Configurações típicas usualmente utilizadas em termelétricas em ciclo combinado (1x1x1, 

2x2x1 e 3x3x1). 

 

A configuração que apresentou os melhores resultados, para a UTE Novo Tempo (UTE-1 e 

UTE-2) foi a 3x3x1 (três turbogeradores a gás, três caldeiras recuperadoras e um 

turbogerador a vapor). 

 

5.2.1.7 Seleção da Turbina a Gás 

 

Compararam-se as máquinas mais atuais dos principais fornecedores do mercado mundial 

(GE, Mitsubishi e Siemens) e os resultados de cada máquina são apresentados no 

QUADRO 5.2.1.7-1. 

QUADRO 5.2.1.7-1 

PRINCIPAIS RESULTADOS PARA CONFIGURAÇÃO 3x3x1 (UTE-1) 

 

Parâmetros 

Modelo de Turbina 

GE  

7HA.02 

Mitsubishi 

501 J 

Siemens 

SGT6-8000H 

Desempenho (*) 

Potência de cada TG, MW 346,8 306,7 273,8 

Potência total das TGs, MW 1.040,4 920,1 821,4 

Potência da TV, MW 511,3 455,5 429,2 

Potência total da planta, MW 1.551,7 1.375,6 1.250,6 

Potência cargas auxiliares, MW 37,5 33,4 30,6 

Potência líquida, MW 1.463,5 1.342,2 1.220,0 

Heat Rate (Líquido), kJ/kWh 6011 6003 6194 

Eficiência (Líquida), % 59,89 59,97 58,12 

Análise Econômico-Financeira (**) 

CAPEX, MM USD 961,7 934,9 834,9 

Custo Específico, USD/kW 640,71 696,6 684,4 

OPEX, MM USD/ano 57,7 56,1 50,1 

Receita, MM USD/ano 967,4 909,2 806,4 

VPL (23 anos), MM USD 441,1 435,2 327,1 

TIR (23 anos), % 41,49 43,38 37,42 

Payback, anos 3,1 2,9 3,9 
(*) Para comparação da performance da planta foi utilizado um sistema de resfriamento tipo torre salina. Para 
maiores detalhes sobre a seleção do tipo de sistema de resfriamento. 
(**) Não foi considerado custo referente à captação de água do mar e emissário. Estes custos foram considerados 
na seleção do tipo de sistema de resfriamento 

 

Sob o ponto de vista econômico, a opção pelo equipamento da Siemens resulta em um 

payback maior comparado com os demais. A turbina da GE consegue gerar maior potência, 

permitindo que a planta forneça mais energia do que as demais alternativas, apresentando 
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o melhor resultado de custo específico, possibilitando maior geração de receita, 

considerando-se quaisquer condições de despacho, e o melhor resultado em VPL. 

 

A escolha do modelo da máquina geralmente leva em consideração os aspectos 

econômicos. Os resultados apresentados no QUADRO 5.2.1.7-1 são fruto de simulações 

realizadas no Programa GT-PRO Versão 24, o qual possui um banco de dados com 

informações econômicas e de performance de cada turbina. Na prática o custo das 

máquinas pode ser passível de mudanças, mediante a uma série de fatores (negociações 

diretas com o fornecedor, por exemplo). Esse fato pode influenciar significativamente a 

análise econômica da planta que utiliza um determinado equipamento (que em teoria possui 

um custo maior) tornando-a mais viável que as demais alternativas.  

 

Ainda conforme o QUADRO 5.2.1.7-1, a GE apresenta o menor custo especifico, melhor 

receita e VPL e alinhando-se ao fato que, para a UTE-1, já estavam em andamento as 

negociações com a GE para o fornecimento das máquinas. Sendo assim, para o atual 

projeto (Projeto Conceitual), foi considerada a utilização da máquina da GE (GE 7HA.02) 

tanto para a UTE-1 quanto para a UTE-2. 

 

5.2.1.8 Principais Sistemas Auxiliares 

 

A FIGURA 5.2.1.8-1 apresenta o diagrama de blocos que representam as principais 

máquinas das UTE-1 e UTE-2, bem como os principais sistemas auxiliares. 

 

FIGURA 5.2.1.8-1 

DIAGRAMA DE BLOCOS DA UTE NOVO TEMPO 
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O Sistema de Resfriamento é responsável pela remoção da carga térmica no condensador. 

Haverá também um circuito fechado de água doce para resfriamento das máquinas. 

 

Ainda, será necessária a instalação de um Sistema de Água Desmineralizada para tratar a 

água doce (industrial), para reposição do ciclo de vapor. As alternativas tecnológicas deste 

sistema de resfriamento são discutidas no item subsequente. 

 

5.2.2 Sistemas de Resfriamento  

 

O objetivo deste item é apresentar uma avaliação preliminar das alternativas de sistemas de 

resfriamento da UTE Novo Tempo, como parte de seu projeto conceitual. 

 

5.2.2.1 Torre de Resfriamento 

 

É a opção mais comum de resfriamento, na qual a água aquecida cai por gravidade dentro 

de um recheio que assegura uma grande área de contato com o ar ambiente soprado em 

contracorrente por um ventilador.  

 

Estes sistemas têm a vantagem da troca térmica eficiente devido ao contato direto com o ar 

ambiente que evapora parte da água, o que resulta em baixo investimento inicial. Todavia, 

a água pode ficar contaminada com partículas em suspensão no ar e por algas e bactérias 

que proliferam na água morna aerada. 

 

Como decorrência, as torres de resfriamento exigem tratamento químico constante e a 

drenagem periódica da água (purga) para evitar a concentração dos sais – ocasionada pela 

evaporação da água – que formam incrustações nos trocadores de calor dos equipamentos 

resfriados.  

 

Dessa forma, as perdas de água por evaporação e purga, adicionadas a perdas pelo arraste 

de gotículas pelo fluxo de ar do ventilador e pelos usuais vazamentos na bacia da torre, 

podem atingir 3% da vazão da água recirculada, o que em termelétricas de grande porte 

representa uma quantidade de água doce requerida bem significativa. 

 

A FIGURA 5.2.2.1-1 apresenta o esquemático do sistema de resfriamento por torre de 

resfriamento. 
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FIGURA 5.2.2.1-1 

ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR TORRE DE RESFRIAMENTO 

 

 

 

5.2.2.2 Torre de Resfriamento Salina 

 

Esta alternativa é exatamente igual à Opção 1, porém o fluido de circulação é a água salina.  

 

A água utilizada para reposição de inventário das torres de resfriamento é captada 

diretamente no mar, e o descarte de água, necessário para manutenção da concentração 

de sais e sólidos em níveis aceitáveis, é realizado por meio de emissário submarino. 

 

A principal vantagem do uso de torres salinas é que não existe consumo de água doce no 

sistema de resfriamento, sendo uma alternativa interessante para locais com pouca água 

disponível. 

 

Entre as desvantagens, vale destacar: 

 

 Devido à característica corrosiva da água do mar, existe a necessidade da utilização de 

materiais mais nobres no condensador, torre, bombas e nas tubulações de suprimento e 

retorno, aumentando o custo da planta. Esse custo aumenta significativamente com a 

distância da planta em relação à linha de costa; e 

 O descarte de água no mar, devido à temperatura mais elevada do efluente, deve ser 

feito por meio de emissário submarino, o que também gera maior custo associado. 

 

A FIGURA 5.2.2.2-1 apresenta o esquemático do sistema de resfriamento por torre salina. 
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FIGURA 5.2.2.2-1 

ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR TORRE SALINA 

 

 

 

5.2.2.3 Água do Mar (Direto) 

 

Nesta opção, o vapor de exaustão da turbina é condensado diretamente pela água do mar 

em um circuito aberto. A água fria é captada na praia, bombeada para o condensador e após 

troca térmica, a água quente é descartada no mar.  

 

A grande vantagem deste sistema apresenta, além de não necessitar de água doce, é a 

maior eficiência ao ciclo térmico, uma vez que a temperatura da água do mar, em geral, é 

menor que a temperatura do ar, possibilitando a operação do condensador em temperatura 

mais baixa, e consequentemente pressão mais baixa, melhorando a eficiência do ciclo. 

 

As desvantagens decorrem da utilização de tubulações de grande diâmetro (alimentação e 

retorno do resfriamento do condensador); necessidade de materiais mais caros e descarte 

por meio de emissário. 

 

A FIGURA 5.2.2.3-1 apresenta o esquemático do sistema de resfriamento por água do mar 

(direto). 
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FIGURA 5.2.2.3-1 

ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DO MAR (DIRETO) 

 

 

 

5.2.2.4 Água do Mar (Indireto) 

 

Para evitar a utilização de materiais mais nobres no circuito de resfriamento, uma alternativa 

é o resfriamento por água do mar de maneira indireta. Nesta opção, a água do mar é 

responsável por resfriar um circuito fechado de água de resfriamento, que por sua vez é 

utilizado para condensação do vapor de exaustão. 

 

A vantagem principal dessa alternativa é a redução de custos no sistema de resfriamento 

devido a utilização de materiais tradicionais no condensador e nas tubulações de suprimento 

e retorno. 

 

Essa vantagem é mais significativa em plantas mais afastadas do mar. Porém, devido ao 

resfriamento indireto, a temperatura obtida da água de resfriamento é superior a temperatura 

da água do mar, o que reduz a eficiência do ciclo térmico devido a uma menor temperatura 

e pressão obtida no condensador. 

 

A FIGURA 5.2.2.4-1 apresenta o esquemático do sistema de resfriamento por água do mar 

(indireto). 
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FIGURA 5.2.2.4-1 

ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR ÁGUA DO MAR (INDIRETO) 

 

 

 

5.2.2.5 Resfriador a Ar (Torre Seca) 

 

O resfriamento da água ocorre em uma serpentina aletada que troca calor com o ar ambiente 

impulsionado por ventiladores. Esse tipo de sistema apresenta como vantagens: 

 

 A qualidade da água de resfriamento que, confinada em um circuito fechado, requer 

pouco tratamento e diminui de modo significativo os custos de manutenção nos 

condensadores e demais resfriadores; 

 Quase nenhuma reposição de água, uma vez que a troca térmica não envolve a 

evaporação da água de resfriamento e não existe a necessidade de purga contínua como 

na torre convencional. 

 

As desvantagens são: 

 

 Devido ao fato de o resfriamento da água pelo ar ocorrer apenas pela troca térmica (sem 

evaporação), os resfriadores exigem grande área de troca, elevando de modo significativo 

o custo da instalação e o espaço exigido para sua acomodação no layout; 

 A temperatura da água de resfriamento é sempre mais elevada do que a temperatura que 

pode ser obtida em torres convencionais. Como consequência, plantas térmicas com este 

tipo de resfriamento são normalmente dimensionadas para operar com pressões mais 

elevadas nos condensadores e, por isso, são menos eficientes. 

 

A FIGURA 5.2.2.5-1 apresenta o esquemático do sistema de resfriamento por resfriador a 

ar (torre seca). 
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FIGURA 5.2.2.5-1 

ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR RESFRIADOR A AR 

(TORRE SECA) 

 

 

 

5.2.2.6 Condensador a Ar 

 

No Condensador a Ar (Air Cooler Condenser), assim como no sistema anterior, o descarte 

do calor latente do vapor de exaustão para o ar ambiente é feito sem a ajuda da evaporação. 

A diferença fundamental reside no fato de que a troca é feita diretamente entre o ar e o vapor 

de exaustão. A eliminação da água de resfriamento como meio intermediário de troca 

permite que a DLMT (diferença logarítmica média de temperatura) entre o fluido quente e o 

fluido frio seja bem superior ao das torres secas, o que acaba exigindo menor área de troca 

em relação a estas. 

 

De modo geral, o espaço exigido para esta solução seria menor do que o exigido pela torre 

seca e maior do que é exigido pela torre convencional.  

O Condensador a Ar também apresenta as mesmas vantagens já citados no item anterior. 

Entre as desvantagens pode-se citar: 

 

 O equipamento não atende a necessidade de resfriamento das cargas auxiliares, o que 

demanda a instalação de mais uma torre auxiliar; 

 Para promover a condensação do vapor o equipamento opera sobre vácuo. Devido a sua 

grande área de troca (e por consequência com grande volume interno), o equipamento 

acaba exigindo mais do sistema de vácuo da turbina; e 

 É um equipamento mais sofisticado e com menos opções de fornecimento no mercado. 

 

A FIGURA 5.2.2.6-1 apresenta o esquema do sistema de resfriamento por condensador a ar. 
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FIGURA 5.2.2.6-1 

ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR CONDENSADOR A AR  

 

 

 

5.2.2.7 Premissas 

 

Para comparar as alternativas de resfriamento, os seis casos foram simulados utilizando-se 

como base a turbina a gás GE 7HA.02 nas configurações 3x3x1 (UTE-1 e UTE-2). As 

seguintes premissas foram utilizadas para análise: 

 

• Condições Ambientes 

QUADRO 5.2.2.7-1 

CONDIÇÕES AMBIENTES 

 

Parâmetro Valor 

Temperatura Ambiente 22,9°C 

Umidade Relativa Média 81,8% 

Elevação 6 m 

Temperatura da Água do Mar 22°C 

 

• Combustível: Gás natural de origem GNL (LHV @ 40°C= 48649 kJ/kg). 

• Diferença de temperatura entre suprimento e retorno da fonte de resfriamento: 8°C 

• Arranjos considerados para as opções de água do mar: 
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FIGURA 5.2.2.7-1 

ESQUEMA DE ARRANJO DE SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR TORRE SALINA  

 

 

 

FIGURA 5.2.2.7-2 

ESQUEMA DE ARRANJO DE SISTEMA DE RESFRIAMENTO ÁGUA DO MAR (DIRETO) 
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FIGURA 5.2.2.7-3 

ESQUEMA DE ARRANJO DE SISTEMA DE RESFRIAMENTO ÁGUA DO MAR 

(INDIRETO) 

 

 

 

• Preços de matérias primas e produtos 

 

QUADRO 5.2.2.7-2 

PREÇOS DE MATERIAS PRIMAS E PRODUTOS 

. 

Item Valor 

Gás US$ 9,0 /MMBtu 

Energia US$ 79,42 /MWh (R$206,50 /MWh) 

 

• Custo de Operação e Manutenção: 6% do CAPEX; 

• Representatividade dos custos dos equipamentos principais em relação ao preço total da 

planta: 44,4%; 

• Disponibilidade de operação: 95%; 

• Parâmetros econômicos: 

QUADRO 5.2.2.7-3 

PARÂMETROS ECONÕMICOS 

 

Parâmetro Valor 

Período de construção 3 anos 

Período de operação 20 anos 

Juros 10%/ano 

Período de carência do financiamento 3 anos 

Período de financiamento 10 anos 

Investimento inicial 10% 

Taxa de atratividade 12% 

Taxas sobre receita 6% 

Taxas sobre lucro 25% 

MAR

UTEs 1,2 e 3

Emissário

174" (≈ 6 km)

A.C.

174" (≈ 6 km)

A.C. 

≈ 800 m
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...
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5.2.2.8 Resultados 

 

O QUADRO 5.2.2.8-1 apresenta os principais resultados de cada alternativa considerada. 
 

QUADRO 5.2.2.8-1 

PRINCIPAIS RESULTADOS PARA CONFIGURAÇÃO 3x3x1 (UTE-1 e UTE-2) 

 

Parâmetros 
Alternativas 

1 2 3 4 5 6 

Desempenho 

Potência de cada TG, MW 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 

Potência total das TGs, MW 932,9 932,9 932,9 932,9 932,9 932,9 

Potência da TV, MW 468,4 468,4 468,4 468,4 452,1 448,6 

Potência total da planta, MW 1401,3 1401,3 1401,3 1401,3 1385,0 1381,5 

Potência cargas auxiliares, MW 34,1 34,3 26,4 33,9 38,5 30,6 

Potência líquida, MW 1367,2 1367,0 1374,9 1367,4 1346,5 1350,9 

Heat Rate (Líquido), kJ/kWh 6096 6097 6062 6095 6190 6169 

Eficiência (Líquida), % 59,06% 59,05% 59,39% 59,07% 58,16% 58,35% 

Análise Econômico-Financeira 

CAPEX, MM USD 969,2 979,7 998,5 998,0 1021,5 1005,3 

Custo Específico, USD/kW 708,9 716,7 726,2 729,8 758,6 744,2 

OPEX, MM USD/ano 649,8 650,4 651,5 651,5 652,9 652,0 

Receita, MM USD/ano 903,6 903,5 908,7 903,8 890,0 892,9 

VPL (23 anos), MM USD 383,3 373,8 380,8 357,7 267,0 297,2 

TIR (23 anos), % 37,69% 36,61 36,60% 34,81% 27,71% 30,15% 

Payback, anos 3,9 4,1 4,1 4,6 7,3 6,2 
[1] Torre de resfriamento; [2] Torre salina; [3] Água do mar (direto); [4] Água do mar (indireto); [5] Resfriador a ar; 

[6] Condensador a ar. 

 

As alternativas tecnológicas que utilizam ar para o resfriamento apresentam piores 

resultados quanto ao desempenho e viabilidade econômico-financeira, uma vez que 

demonstram menor eficiência e maior custo de investimento, comparadas com as outras 

opções.  

 

Dentre as demais alternativas que utilizam água do mar, numa análise preliminar, o 

resfriamento com água do mar de maneira direta apresenta melhor desempenho. No entanto 

o custo de investimento é elevado, assim como no caso do resfriamento indireto.  

 

Na prática essas opções podem ser mais custosas do que as estimativas apresentadas 

neste estudo, uma vez que o bombeamento de grandes vazões podem envolver a instalação 

de mais dutos (devido à limitação construtiva de dutos grandes) ou utilização de canais. Em 

consequência, são podem ser necessárias mais obras civis, causando impactos ambientais 

de maior magnitude.  
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O resfriamento por torre salina se mostra como melhor opção, pois apresenta desempenho 

equiparado ao da torre convencional e seu custo de investimento não é tão elevado quanto 

às alternativas com resfriamento direto e indireto com água do mar. 

 

Sendo assim, as UTE-1 e UTE-2 utilizarão sistemas de resfriamento por torre de 

resfriamento salina para realizar a condensação no ciclo de vapor. 

 

Embora esta análise tenha considerado captação convencional da água do mar para fins de 

comparação, o projeto da UTE Novo Tempo prevê a operação conjunta com o terminal de 

regaseificação: a água fria resultante da vaporização do GNL será incorporada ao circuito 

de água do mar da termelétrica para melhor aproveitamento energético. 

 

5.3 ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS  

 

Este item abordará as alternativas construtivas tanto da UTE Novo Tempo quanto das 

Estruturas Extramuros (Gasoduto, Emissário Submarino, Linha de Transmissão e Adutora), 

considerando-se notadamente as atividades de terraplenagem para recebimento da planta 

industrial da UTE e as interferências das Estruturas Extramuros em corpos hídricos, 

ambiente praial, sistema viário e infraestrutura do Clipa. 

 

Os estudos da concepção dos traçados do sistema de dutos de interligação e da linha de 

transmissão, condicionados pela localização da planta da UTE Novo Tempo, foram iniciados 

e desenvolvidos no âmbito da primeira alternativa locacional da UTE (Alternativa 1 – Sedisjb 

– Lote A5) e consolidados para a segunda alternativa locacional (Alternativa 2 – Sepa), 

conforme o Item 5.1.1 e a respectiva FIGURA 5.1.1-1. 

 

Nesse sentido, a análise de opções de terreno para a implantação da UTE envolveu 

simultaneamente a identificação de alternativas de traçado para gasoduto, emissário, linha 

de transmissão e adutora, conforme IT DILAM n° 11/2015. Na sequência deste item, são 

detalhadas as alternativas construtivas para recebimento deste sistema, com ênfase nas 

atividades e formas de terraplenagem para a UTE Novo Tempo e interferências dos traçados 

das Estruturas Extramuros sobre os ambientes costeiros circunvizinhos à planta.  

 

5.3.1 Terraplenagem 

 

A preparação do terreno para recebimento da planta industrial da UTE Novo Tempo (40 

hectares) consistirá em atividades de supressão de vegetação e posteriormente, atividades 

de escavação, compactação, nivelamento e pavimentação e terão como objetivo atender à 

cota de implantação do empreendimento, ressaltando que o projeto de terraplenagem 

encontra-se em pleno desenvolvimento dentro do escopo do estudo engenharia básica. 

 

Para tal, foi selecionado o método de aterro convencional (mecânico), em detrimento da 

execução de aterro hidráulico, para nivelamento do terreno com argila e areia, salientando 

que o material arenoso de empréstimo será integralmente obtido da área denominada 
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Depósito 3, licenciado no Clipa e com estoque de cerca de 14.000.000 m3, e o material 

argiloso, para dar maior compactação, de jazida licenciadas na região. 

 

O projeto conceitual da terraplenagem estimou os seguintes volumes de aterro: 

 

 Área total de movimentação de terra: 40 hectares; 

 Volume de aterro com areia: 1.760.000 m³; e 

 Volume da camada de argila: 273.000 m³. 

 

Nota-se que para execução dos trabalhos de terraplenagem deverão ser atendidas as 

exigências mínimas indicadas nas normas da ABNT e procedimentos do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aplicáveis para as atividades de escavação, 

transporte, compactação, drenagem e pavimentação. 

 

A inclinação dos taludes de aterro, tendo em vista o solo arenoso fino e as condições locais, 

será fornecida pelo projeto executivo. A fim de proteger os taludes contra os efeitos erosivos 

da água serão executadas as obras de drenagem e de proteção mediante a plantação de 

gramíneas e ou construção de patamares. Havendo a possibilidade de solapamento da saia 

em épocas chuvosas deverá ser construído enrocamento no pé do talude. 

 

O detalhamento das atividades destas atividades de terraplenagem está apresentado no 

Capítulo 6.0 – Caracterização do Empreendimento deste EIA, sendo que outras informações 

serão fornecidas quando da conclusão do projeto executivo da UTE Novo Tempo, previsto 

para a obtenção da Licença de Instalação (LI). 

 

Destaca-se que não está prevista a abertura de valas no terreno, uma vez que os dutos de 

interligação da UTE (gasoduto, emissário de efluentes e duto de água do mar) estão 

previstas para serem implantadas sobre estruturas metálicas de suporte aéreo (piperacks), 

conforme detalhado adiante.  

 

5.3.2 Estruturas Extramuros  

 

Cada bloco da UTE Novo Tempo (UTE-1 e UTE-2) contará com dedicado sistema de dutos 

de interligação e linhas de transmissão (LT). 

 

Os dutos de interligação de ambos os blocos da UTE correrão em paralelo e serão aéreos, 

sendo que em determinados trechos (interferências ambientais) serão instalados sobre 

piperack, sendo que o início da implantação dos dutos se iniciará com a liberação da faixa 

de servidão compartilhada de 10 m que apresenta os dutos sobre o trecho terrestre e sobre 

o molhe norte (FIGURAS 5.3.2-1 e FIGURA 5.3.2-2). 
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FIGURA 5.3.2-1 

FAIXA DE SERVIDÃO DOS DUTOS DE INTERLIGAÇÃO – TRECHO TERRESTRE  

 

 

 

FIGURA 5.3.2-2 

FAIXA DE SERVIDÃO DOS DUTOS DE INTERLIGAÇÃO – MOLHE NORTE 

 

 

 

 

Como observa-se na FIGURA 5.3.2-1, o projeto considera dois tipos de arranjo para 

instalação aérea dos dutos de interligação. O primeiro arranjo considera os dutos aéreos 

alinhados horizontalmente e dispostos conforme o tipo do fluido. No segundo arranjo, devido 

à travessia aérea sobre a lagoa do Veiga e à restrição de espaço no molhe norte do Canal 

MOLHE 
NORTE 
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de Acesso do T2, os dutos serão montados sobre piperack de 3 (três) níveis, um para cada 

tipo de fluido: água do mar, efluentes líquidos e gás natural. 

 

Considerando a morfologia do terreno e o traçado proposto, bem como a estratégia de 

construção da dutovia (gasoduto, adutora e emissário), não haverá a necessidade de ajustes 

significativos na morfologia do terreno. 

 

A construção e montagem dos dutos será aérea, estando incluída a execução de travessias 

de áreas alagadas (lagoa do Veiga), bem como cruzamentos sobre via de circulação interna 

do Porto do Açu (Via 2). Para a via interna da área portuária o método construtivo consistirá 

na escavação direta do leito da via, interrompendo temporariamente o tráfego ou a 

construção de um piperack que permita vão livre mínimo de 6 m de altura. 

 

Para a travessia da lagoa do Veiga, com intuito de minimização das interferências ambientais 

e notadamente, de manutenção do fluxo hidrológico, foi selecionada a alternativa construtiva 

por piperack para passagem aérea em detrimento da preparação do leito da área alagada 

para permitir o assentamento ao fundo, alternativa esta com maiores potenciais de impactos 

no comportamento hidrodinâmico da lagoa do Veiga. 

 

A FIGURA 5.3.2-2 apresenta os principais trechos para implantação do sistema de dutos de 

interligação: travessia da lagoa do Veiga (piperack) e dutovia no molhe norte. 

 

FIGURA 5.3.2-2 

ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE DUTOS DE INTERLIGAÇÃO 

 

 

 

Dutovia do 

Molhe Norte 

Travessia da 

Lagoa do Veiga 

Canal de 
Acesso do T2 
Travessia da 

Lagoa do Veiga 

Terminal de 

GNL 



  50125-EV-RT002-0 

 

 5-40  

Com relação à implantação das linhas de transmissão (LT) de conexão, cada bloco da UTE 

Novo Tempo contará com uma LT dedicada de 345 kV, com traçados de cerca de 3,5 km de 

extensão, para interligação à SE Açu.  

 

A concepção de localização do traçado das LT, desde a UTE Novo Tempo até a SE Açu, 

concentrou as interferências no sistema viário interno consolidado do Sepa, percorrendo, na 

maioria da extensão do seu traçado, em paralelo às vias existentes, descartando a 

necessidade de abertura de novos acessos. 

 

O início da implantação das LT se dará com a liberação da faixa de servidão, compartilhada 

pelas duas linhas dedicadas e terá largura total de 80 m. A faixa deverá ser limpa e livre de 

entulhos de qualquer espécie, inclusive troncos de árvores e arbustos, não sendo permitida 

a destoca, porém, a vegetação rasteira deverá ser preservada. 

 

A implantação das praças de montagem de torres serão as menores possíveis, tendo como 

média uma área com dimensões de 30 x 30 m e não está prevista a execução de corte de 

terreno. As praças de lançamento de cabos também serão as menores possíveis, sendo que 

a dimensão máxima poderá ser de até 50 x 30 m. Sempre que possível essas praças estarão 

posicionadas fora das áreas de mata, para evitar a supressão de vegetação. 

 

5.4 ALTERNATIVA ZERO  

 

A Resolução Conama no 01/86, em seu Art. 5º, preceitua que o estudo de impacto ambiental 

(EIA), como diretriz geral, deverá contemplar “as alternativas tecnológicas e de localização 

de projeto”, confrontando-a “com a hipótese de não execução do projeto”, hipótese esta 

denominada Alternativa Zero.  

 

Neste sentido, este item visa a apresentar uma avaliação sintética do que ocorreria se os 

empreendimentos objeto de licenciamento não se realizassem. Nesse tipo de alternativa 

pode haver impactos positivos ou negativos, uma vez que não agir também tem 

consequências. Por isso, a alternativa de não ação (Alternativa Zero) pode produzir impactos 

ambientais prejudiciais, sendo, às vezes, fato esquecido “que nada fazer pode causar efeitos 

adversos” (MARRIOT, 1997). 

 

Na hipótese da não implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, o 

cenário ambiental da área de influência prosseguiria em suas atuais tendências evolutivas, 

conforme a realidade regional e notadamente, a consolidação de atividades e 

empreendimentos industriais no Clipa, formado pelo Sedisjb e pelo Sepa. 

 

Assim, a área diretamente afetada dos empreendimentos propostos permaneceria com suas 

características antrópicas, conduzidas pelo histórico de consolidação da expansão industrial 

do Porto do Açu, no município de São João da Barra/RJ. 
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Por outro lado, a Alternativa Zero não promoveria ganhos adicionais ao crescimento 

econômico em curso, por conta do aumento na arrecadação de tributos, mobilização da mão 

de obra disponível (qualificada e não qualificada) para as fases de implantação e de 

operação, e principalmente, da energia elétrica gerada, possibilitando alcançar a 

autossuficiência no Estado do Rio de Janeiro, e, em outro plano, no Clipa, garantindo maior 

segurança contra problemas decorrentes de falhas na distribuição de energia. 

 

Em suma, a Alternativa Zero da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, ou seja, 

a sua não execução, apresenta as seguintes vantagens e desvantagens: 

 

Desvantagens:  

 

 Diminuição da atratividade do fornecimento de energia confiável aos investimentos 

futuros no Estado do Rio de Janeiro, fator de desenvolvimento socioeconômico; 

 Inviabilização de uma alternativa para diversificação da matriz energética brasileira 

utilizando o gás natural, conforme preconizado pelo Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2023 (MME, 2015); 

 Comprometimento da confiabilidade do sistema de abastecimento de energia elétrica do 

Estado do Rio de Janeiro, tanto no que se refere ao próprio suprimento de energia; 

 Não aproveitamento do potencial de flexibilidade para a geração de energia que a UTE 

Novo Tempo permitiria, de modo a aproveitar excedentes sazonais de energia de origem 

hidráulica; devido às suas características de desempenho que possibilitam a sua 

operação tanto na base, como também acompanhando a curva de carga; 

 Perda de oportunidade de novos investimentos privados, gerando empregos, renda e 

receitas, considerando o suporte energético da UTE Novo Tempo; 

 Incongruência com o cenário atual de expansão e consolidação atuais das atividades 

industriais no Clipa; 

 Não garante a preservação das formações de vegetação nativa (restingas) e fauna 

associada, uma vez que, o projeto em área industrial consolidada, com previsão de 

implantação de vários outros empreendimentos no Clipa; 

 Perda de oportunidade de aumento na arrecadação tributária, deixando de arrecadar 

receitas provenientes de ISS gerado pelos prestadores de serviço à UTE Novo Tempo; 

 Perda de oportunidade de geração de empregos. Caso a UTE não seja implantada, a 

região de São João da Barra deixará de gerar cerca de 2.400 empregos diretos para a 

implantação da 1ª fase do projeto (UTE-1).  

 

Vantagens:  

 

 Diminuição dos níveis de comprometimento da bacia aérea em questão; devido à não 

ocorrência de novas emissões de poluentes atmosféricos; e 

 Diminuição dos níveis de comprometimento da disponibilidade hídrica regional.  
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5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclusivamente, as alternativas locacional e tecnológica selecionadas para a UTE Novo 

Tempo, ou seja, a implantação de UTE a Gás Natural em Ciclo Combinado na área industrial 

do Sepa (atual Setor Especial do Porto do Açu – Sepa), no Porto do Açu, são consideradas 

mais aptas, sob o ponto de vista técnico e socioambiental, do que a Alternativa Zero, 

decidindo portanto pela execução do projeto. 

 

Detalhes dos cenários evolutivos dos fatores socioambientais potencialmente afetados pela 

execução do projeto são apresentado no Capitulo 9 – Prognóstico Ambiental deste EIA. 
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6.0  CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

 

 

Este capítulo apresenta a descrição básica da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas 

Extramuros (Gasoduto, Linha de Transmissão, Emissário Submarino e Adutora), objeto de 

licenciamento deste processo conduzido pela GNA, considerando-se especificamente: 

 

 Usina Termelétrica a Gás Natural, com capacidade de geração de energia de 3.100 MW, 

em ciclo combinado; 

 Gasoduto, que trará o gás natural regaseificado até UTE a partir do Terminal de GNL do 

Sepa, atualmente em fase de implantação por meio da LPI No IN021739, de 

responsabilidade da Porto do Açu Operações S.A., Processo nº E-07/508342/2012;   

 Linha de Transmissão (LT) em 345 kV ligando a UTE Novo Tempo à SE Principal do Açu, 

que se conectará à SE Campos e ao Sistema Interligado Nacional (SIN);  

 Emissário Submarino, constituído por dutos de efluentes e lançamento no mar; e 

 Adutora, para suprimento do sistema de resfriamento com água do mar. 

 

As informações descritas neste capítulo tiveram como base os projetos conceituais para a 

implantação da UTE e de suas Estruturas Extramuros, elaborados pela Bolognesi Energia, 

contratada pela GNA para elaborar também os projetos de engenharia básica dos referidos 

empreendimentos. Assim, o Itens 6.1 deste capítulo apresenta a descrição geral  da UTE 

Novo Tempo e o Item 6.2 a das Estruturas Extramuros. 

 

Os estudos ambientais e os projetos conceituais tiveram como premissas os levantamentos 

e estudos básicos realizados na área de inserção dos empreendimentos. Todas as 

informações técnicas e econômicas relativas aos referidos projetos conceituais e definição 

dos sistemas operacionais são de responsabilidade da GNA e da Bolognesi Energia. 

 

As áreas propostas para implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros 

contemplam cerca de 40 hectares e inserem-se integralmente nos domínios do Setor 

Especial do Porto do Açu (Sepa) (antiga Zipa), área industrial consolidada e integrante do 

Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu (Clipa), juntamente com o Distrito Industrial 

de São João da Barra (Disjb), no município de São João da Barra/RJ. Ainda, tais 

empreendimentos objeto de licenciamento serão plenamente integrados às atuais 

instalações e infraestruturas do Porto do Açu, com ênfase no Terminal de GNL; SE Principal 

do Açu (345 kV) e nos viários externos e internos. 

 

A FIGURA 6-1 apresenta o Mapa de Localização da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas 

Extramuros, considerando-se as poligonais das áreas propostas para implantação destes 

empreendimentos e, ainda, indicando limites municipais; vias de acesso e circulação; 

hidrografia, empreendimentos colocalizados no Clipa e áreas urbanas, rurais e industriais. 
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6.1 DESCRIÇÃO GERAL DA UTE NOVO TEMPO 

 

A UTE Novo Tempo, em ciclo combinado, será composta por 2 (dois) blocos geradores 

idênticos (UTE-1 e UTE-2), cuja configuração escolhida para cada bloco foi a 3x3x1, ou seja, 

3 (três) turbinas a gás (TG), modelo GE 7HA.02, com gerador; 3 (três) caldeiras de 

recuperação de calor e 1 (uma) turbina a vapor (TV) com gerador. 

 

Para esses blocos geradores, a potência bruta estimada para as condições simuladas no 

projeto conceitual é de 3.100 MW, destacando-se mais uma vez que as operações dos 

blocos poderá ser independente e que foram projetados para trabalhar continuamente na 

potência máxima (base load) e capacitados a atender variações de carga do sistema. A fonte 

de energia primária será o Gás Natural Liquefeito (GNL) a ser regaseificado no Terminal de 

GNL licenciado e conduzido à UTE Novo Tempo por meio de gasoduto dedicado. 

 

A UTE Novo Tempo será destinada unicamente à produção de energia elétrica e conectar-

se-á ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio de Linhas de Transmissão (LT) em 345 

kV, a partir de sua conexão com SE Principal do Açu e na sequencia à SE Furnas, no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

 

O projeto da UTE considerará o resfriamento do vapor em torre salina, prevendo para este 

fim um consumo de 4.175,18 m³/h de água do mar por bloco gerador (total de 8.350,36 m³/h 

para reposição do inventário (água de make up) do sistema de resfriamento. Para melhor 

aproveitamento energético, o projeto considera a operação em conjunto da UTE com o 

Terminal GNL, sendo este último o fornecedor também de água do mar, uma vez que esta 

será aproveitada fria e resultante da vaporização do GNL no navio de regaseificação de GNL 

(FSRU – Floating Storage & Regasification Unit), incorporando-a ao circuito de água do mar 

dos blocos geradores da UTE Novo Tempo. Adicionalmente, para obtenção de água 

desmineralizada para o ciclo térmico e resfriamento de máquinas de cada bloco gerador da 

UTE está previsto o consumo de 75,5 m³/h de água doce, volume este a ser captado por 

meio de poços tubulares profundos, a serem perfurados com autorização do INEA. 

 

O lançamento dos efluentes tratados está previsto para ser efetuado no mar por meio de 

emissário submarino, que considerará para bloco gerador da UTE, o descarte de 3.055,8 

m³/h de efluente de água do mar (blowdown da torre salina) e de 48,9 m³/h de efluentes 

sanitário e industrial tratados, sendo que ambas as correntes líquidas deverão passar 

previamente pela estação de tratamento de efluentes (ETE) prevista e dedicada à UTE, 

visando ao pleno atendimento da Resolução Conama n° 430/11. 

 

A FIGURA 6.1-1 apresenta o Arranjo Geral da UTE Novo Tempo e a FIGURA 6.1-2 

apresenta o Arranjo Geral da Unidade Industrial (Bloco Gerador).  
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O ANEXO B-1 apresenta  as  plantas  contendo  os desenhos  originais  do  Arranjo Geral 

da UTE Novo Tempo (NT-00-DDI-GG-0000-004) e o Arranjo Geral da Unidade Industrial 

(NT-00-PLO-GG-0000-001), assim como todas as plantas originais de engenharia das 

principais unidades que serão citados ao longo do presente capítulo.  

 

Os principais equipamentos e sistemas dos blocos geradores da UTE Novo Tempo são: 

 

 Turbinas a gás (TG) e geradores; 

 

 Turbina a vapor (TV) e geradores; 
 

 Caldeiras de recuperação de calor e geração de vapor (HRSG); 
 

 Sistemas Auxiliares: 

 

o Sistema de gás natural (tubulações, válvulas, medição, filtro, etc.).  

o Sistema de captação de água do mar e emissário;  

o Água clarificada e potável (tanques, tubulações, válvulas, etc.), oriunda de poços 

tubulares profundos, a ser entregue na cerca do site da UTE;  

o Sistema de água desmineralizada;  

o Sistema de água de resfriamento (circulação) do condensador, composto por torre de 

resfriamento e bombas;  

o Circuito fechado de água de resfriamento de máquinas;  

o Sistema de drenagem de vazamentos de óleo (tanque, bombas e tratamento); 

o Sistema de ar comprimido de serviços gerais e de instrumentos;  

o Sistema de injeção de produtos químicos para caldeira e torre de resfriamento;  

o Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;  

o Sistema de tratamento de efluentes líquidos para reutilização das águas residuais do 

sistema de desmineralização e do ciclo térmico;  

o Sistema de tratamento de resíduos sólidos;  

o Sistema de detecção e combate a incêndios; 

o Sistema de ventilação e ar condicionado;  

o Sistemas Elétricos: 

 Transformadores principais; auxiliares e de serviço de alimentação aos centros de 

força de baixa tensão;  

 Centro de distribuição de baixa tensão; 

 Cubículos de 4,16 kV;  

 Centro de controle de motores;  

 Geradores de emergência para cargas vitais;  

 Sistema de corrente contínua;  

 Sistema de alimentação ininterrupta;  

 Sistema de aterramento;  

 Sistema digital de controle distribuído (SDCD); e 

 Automação; 
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 Edificações: 

 

o Edifício de controle; 

o Edifício de controle da subestação elétrica (SE);  

o Edifício para armazenamento de produtos químicos; 

o Edifício da turbina a gás; 

o Edifício da turbina a vapor; 

o Edifício da oficina e do almoxarifado; 

o Edifício da administração; 

o Guarita de controle de acesso; 

o Edifício do vestiário e cantina; 

o Edifício da estação de tratamento de água (ETA); 

o Edifício da estação de tratamento de efluentes (ETE); 

o Estacionamento; e 

 

 Infraestrutura: arruamentos, rede de drenagem de águas pluviais, rede de esgotos 

sanitários, rede de recolhimento de águas contaminadas, etc..  

 

Os conjuntos de turbinas a gás, turbinas a vapor e caldeiras de recuperação de calor (HRSG) 

serão instalados ao tempo com proteção contra intempéries e dotados de isolamentos 

acústico e térmico, sendo previstas ainda dependências prediais para manutenção e 

almoxarifado da UTE na área administrativa.  

 

O sistema de gás natural incluirá todos os equipamentos necessários, para a alimentação 

do GN limpo e com pressão estabilizada para a UTE, desde o ponto de recebimento do gás 

natural, até a conexão de alimentação nos turbogeradores a gás e caldeiras de recuperação 

de calor (HRSG).  

 

Os produtos químicos (produtos auxiliares) serão os necessários ao processo de tratamento 

de água e efluentes, destacando-se que estes serão adquiridos de empresas especializadas 

e com reconhecimento de mercado. 

 

O detalhamento das informações sobre os processos da UTE Novo Tempo será apresentado 

ao longo deste item, referente às fases de implantação e operação do empreendimento. 
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6.1.1 Processo Industrial da UTE Novo Tempo 

 

Uma usina termoelétrica em ciclo combinado é um sistema com alta eficiência decorrente 

da combinação de turbinas a gás (TG) e a turbina a vapor (TV). 

 

Para a UTE Novo Tempo, a elevada eficiência líquida, baseada no poder calorífico inferior 

do gás (Net Plant Efficiency, %LHV), deverá situar-se acima de 50%, com base nas 

especificações dos fornecedores qualificados, sendo obtida pelo aproveitamento do calor 

proveniente do gás de escape da TG pela caldeira de recuperação de calor (HRSG), que 

por sua vez alimentará a TV. Nota-se que o conjunto turbina - gerador associado é 

frequentemente referido como turbogerador. 

 

Os principais componentes do processo de geração de eletricidade na UTE são 

apresentados na FIGURA 6.1.1-1. 

 

FIGURA 6.1.1-1 

ESQUEMÁTICO DO PROCESSO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE EM CICLO 

COMBINADO 
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Como já salientado, o processo de geração de energia da UTE Novo Tempo será em ciclo 

combinado, por meio de 2 (dois) blocos geradores idênticos (UTE-1 e UTE-2), sendo que 

cada bloco utilizará 3 (três) turbogeradores a gás, do tipo heavy duty com capacidade de 

geração estimada em 346,8 MW. Cada TG estará associada a uma caldeira de recuperação 

de calor (HRSG) de 3 (três) níveis de pressão para geração de vapor. 

 

Assim, cada bloco contará com um turbogerador a vapor, com capacidade de geração 

estimada em 511,3 MW, que será alimentado pelo vapor gerado nas HRSG, totalizando 

3.100 MW de potência bruta. Os dados de performance de cada bloco da UTE Novo Tempo 

são apresentados no QUADRO 6.1.1-1. 

 

QUADRO 6.1.1-1 

DADOS DE PERFORMANCE DA UTE NOVO TEMPO 

 

Dados de Performance UTE-1 UTE-2 

Potência Bruta 1.551,7 MW 1.551,7 MW 

Potência Líquida 1.515,3 MW 1.515,3 MW 

Eficiência Elétrica Líquida (LHV) 59,97% 59,97% 

Heat Rate Liquid (HRL) 6.003 kJ/kWh 6.003 kJ/kWh 

 

O combustível primário utilizado para queima durante o processo de geração de energia 

elétrica será o Gás Natural Liquefeito (GNL), sendo esta a escolha mais adequada do ponto 

de vista ambiental. As especificações do gás a ser utilizado são apresentadas no QUADRO 

6.1.1-2, em atendimento à Resolução ANP no 16/08. 

 

O consumo de GN em cada bloco da UTE Novo Tempo, conforme a tecnologia escolhida, 

será de cerca de 6,5 MM (milhões) de m3/dia, sendo este recebido regaseificado por meio 

de gasoduto dedicado a partir do Terminal de GNL da Porto do Açu Operações.  
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QUADRO 6.1.1-2 

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DO GÁS NATURAL (1) 

RESOLUÇÃO ANP NO 16/08 

 

Características Unidade 

Limites (2) (3) Método 

Norte Nordeste 
Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul 

NBR ASTM D ISO 

Poder calorífico superior (4) 
kJ/m3 34.000 a 38.400 35.000 a 43.000 15213 3588 6976 

kWh/m3 9,47 a 10,67 9,72 a 11,94    

Índice de Wobbe (5) kJ/m3 40.500 a 45.000 46.500 a 53.500 15213  6976 

Número de metano, min.(6)  (3) 65   15403 

Metano, min. % mol. 68,0 85,0 14903 1945 6974 

Etano, máx. % mol. 12,0 12,0 14903 1945 6974 

Propano, máx % mol. 3,0 6,0 14903 1945 6974 

Butanos e mais pesados, 
máx. 

% mol 1,5 3,0 14903 1945 6974 

Oxigênio, máx (7) % mol. 0,8 0,5 14903 1945 6974 

Inertes (N2+CO2), máx. % mol. 18,0 8,0 6,0 14903 1945 6974 

CO2, máx. % mol. 3,0 14903 1945 6974 

Enxofre Total, máx (8) mg/m3 70  5504 

6326-3 

6326-3 

19739 

Gás Sulfídrico (H2S), máx. mg/m3 10 13 10  
5504 

6326-3 
6228 

Ponto de orvalho de água 
a 1 atm, máx. (9) 

0C -39 -39 -45  5454 

6327 

10101-2 

10101-3 

11541 

Ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos a 4,5 
MPa, máx. (10) 

0C 15 15 0   6570 

Mercúrio, máx. (11) µg/m3 anotar   
6978-1 

6978-2 
 
(1) O gás natural não deve conter traços visíveis de partículas sólidas ou líquidas. 
(2) Os limites especificados são valores referidos a 293,15K (20ºC) e 101,325kPa (1atm) em base seca, exceto pontos de orvalho de hidrocarbonetos e água. 
(3) Os limites para a região Norte se destinam às diversas aplicações exceto veicular e para esse uso específico devem ser atendidos os limites equivalentes 
à região Nordeste. 
(4) O poder calorífico de referência de substância pura empregado neste Regulamento Técnico encontrase sob condições de temperatura e pressão 
equivalentes a 293,15K, 101,325 kPa, respectivamente em base seca. 
(5) O índice de Wobbe é calculado empregando o poder calorífico superior em base seca.  
(6) O número de metano deverá ser calculado de acordo com a última versão da norma ISO 15403-1. Na versão ISO 15403-1:2006(E), considera-se o método 
GRI do Anexo D.  
(7) Caso seja usado o método da norma ISO 6974, parte 5, o resultado da característica teor de oxigênio deverá ser preenchido com traço (-). 
(8) Somatório dos compostos de enxofre presentes no gás natural. Admite-se limite máximo de 150 mg/m³ para o gás a ser introduzido no início da operação 
de redes novas ou a trechos que em razão de manutenção venham a apresentar rápido decaimento no teor de odorante no início da retomada da operação. 
(9) Caso a determinação seja em teor de água, a mesma deve ser convertida para (°C) conforme a correlação da ISO 18453. Quando os pontos de recepção 
e de entrega estiverem em regiões distintas, observar o valor mais crítico dessa característica. 
(10) Pode-se dispensar a determinação do ponto de orvalho de hidrocarbonetos - POH quando os teores de propano e de butanos e mais pesados forem 
ambos inferiores a 3 e 1,5 por cento molares respectivamente de acordo com o método NBR 14903 ou equivalente. Caso PTC seja inferior ao POH especificado 
em mais que 5°C, reportar o POH como sendo esse valor. Quando o PTC não atender a esse requisito, determinar o POH pelo método ISO 6570. O POH 
corresponde à acumulação de condensado de 10 mg/m3 de gás admitido ao ensaio. Quando os pontos de recepção e entrega estiverem em regiões distintas, 
observar o valor mais crítico dessa característica na especificação. 

(11) Aplicável ao gás natural importado exceto o gás natural liquefeito, determinado semestralmente. 
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6.1.2 O Ciclo Combinado 

 

Uma termelétrica de ciclo combinado utiliza o ciclo termodinâmico de Brayton (turbina a gás) 

e o ciclo de Rankine (turbina a vapor) associados em uma única planta, utilizando caldeiras 

de recuperação de calor (HRGS) para recuperar a energia contida nos gases de exaustão 

da turbina a gás (TG) para produção de vapor para alimentar a turbina de vapor (TV). A 

maior vantagem do ciclo combinado é a flexibilidade operacional, pois é possível considerar 

tanto a operação conjunta das turbinas a gás e turbina a vapor, quanto a operação isolada 

das turbinas a gás (ciclo aberto), por indisponibilidade da turbina a vapor. 

 

Para definição da melhor configuração para a UTE Novo Tempo, a GNA avaliou as mais 

modernas configurações atualmente disponíveis e consolidadas no mercado internacional:  

 

 Turbina a Gás GE 7HA.02 ; 

 Turbina a Gás Siemens SGT6 8000H; 

 Turbinas a Gás Mitsubishi 501J ; 

 

Com base nos parâmetros comparativos dos referidos fabricantes, a GNA optou por uma 

configuração em dois (02) blocos geradores (UTE-1 e UTE-2) idênticos e que poderão operar 

de forma independente, cuja configuração escolhida para cada bloco foi a 3x3x1, ou seja, 

três (03) turbinas a gás (TG), modelo GE 7HA.02, com gerador; três (03) caldeiras de 

recuperação de calor e uma (01) turbina a vapor (TV) com gerador, perfazendo uma potência 

de 1.551 MW para as condições consideradas nas simulações do projeto conceitual.  

 

No QUADRO 6.1.2-1 é apresentada a configuração da tecnologia adotada e avaliada pela 

GNA para a UTE Novo Tempo, cujos dados são mostrados para condição de projeto. 

 

QUADRO 6.1.2-1 

CONFIGURAÇÃO TECNOLÓGICA ADOTADA 

 

Item Descrição GE 7HA.02 

Dados da Instalação 

1 Elevação do site, m 6 

2 Temperatura ambiente (bulbo seco), °C 22,9 

3 Umidade relativa média, % 81,8 

4 Queima suplementar na HRSG Não 

5 Combustível GN 

Performance de cada bloco de geração 

1 Configuração 3 x 3 x 1 

2 Potência de cada turbina a gás, kW 346.800 

3 Potência da turbina a vapor, kW 511.297 

4 Potência total da turbina a gás, kW 1.040.400 

5 Potência total da planta, kW 1.551.697 

6 Potência estimada das cargas auxiliares, kW 36.394 

7 Potência líquida, kW 1.463.503 

8 Heat rate da planta (líquida), kJ/kWh - LLV 6.011 

9 Eficiência da planta (líquida), % - LHV 59,89 

10 Potência Total da UTE Novo Tempo  3.103.394 



  50125-EV-RT002-0 

 

 6-12  

O fluxograma geral de processo de geração de energia elétrica da UTE Novo Tempo, 

indicando os principais equipamentos, entradas e saídas de massa e energia no processo, 

para cada bloco é apresentado no ANEXO B-2 (NT-01-PRF-PA-0000-001). 

 

Ainda, a FIGURA 6.1.2-1 apresenta o diagrama de blocos que representam os principais 

equipamentos dos blocos geradores da UTE Novo Tempo (UTE-1 e UTE-2), bem como os 

principais sistemas auxiliares. 

 

FIGURA 6.1.2-1 

DIAGRAMA DE BLOCOS DA UTE NOVO TEMPO 

 

 

 

A seguir são caracterizadas os principais componentes da UTE Novo Tempo e seus 

principais sistemas, bem como os descritivos básicos dos processos envolvidos. 
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- Turbinas a Gás (TG) e Auxiliares 

 

A concepção de projeto da UTE Novo Tempo considerou seis (06) turbinas à gás do tipo 

heavy duty ou industrial, com capacidade de geração estimada de 511,3 MW cada. Esse 

tipo de turbina apresenta características construtivas mais robustas para emprego em 

regime contínuo e com barateamento de sua construção por meio do uso de materiais menos 

nobres e mais pesados e com eficiências menores comparativamente com as do tipo 

aeroderivadas. 

 

As TG são capazes de queimar combustíveis líquidos e gasosos e convertem energia entre 

25% a 35% de eficiência com um ciclo simples. Contudo, tal eficiência pode ser aumentada 

por meio da instalação de uma caldeira de recuperação de calor residual dos gases de 

exaustão da turbina a gás (HRSG). Essas caldeiras geram vapor de alta pressão que é 

utilizado na geração energia elétrica em turbinas a vapor, constituindo o ciclo combinado. 

 

As TG que operam em ciclo Brayton utilizam compressor para comprimir o ar de admissão 

a montante da câmara de combustão. Em seguida, nessa câmara de combustão, o 

combustível (gás natural) é introduzido e queimado para produzir um gás com alta entalpia, 

que se expande na seção da turbina. A seção da turbina de potência aciona o gerador e o 

compressor. Na saída do compressor inicia-se a câmara de combustão, onde é injetado o 

combustível e ocorre a combustão a elevadas temperaturas. Essa câmara é formada por 

dois cilindros concêntricos, com passagem de ar entre si, para resfriamento da superfície de 

maior temperatura. Para dar início à combustão são utilizados ignitores.  

 

A turbina compõe-se de palhetas móveis e fixas, que são resfriadas internamente pelo ar 

extraído do compressor, por meio de canais internos ao eixo ou até mesmo da carcaça e o 

gerador é posicionado em uma das extremidades (quente ou fria), prefererindo a fria. 

 

Em suma, a TG se inicia após os gases deixarem a região de combustão, composta pela 

turbina do gerador de gás que tem por finalidade acionar o compressor e pela turbina de 

potência que aciona o gerador que pode ter um redutor entre eles. 

 

Os principais componentes desta TG são: entrada de ar com filtro para retirada de 

impurezas, duto de interligação, compressor com palhetas móveis para operação com 

cargas parciais, câmara de combustão e turbina e são apresentados na FIGURA 6.1.2-2. 
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FIGURA 6.1.2-2 

CONFIGURAÇÃO ESQUEMÁTICA DE UMA TURBINA A GÁS COM GERADOR 

 

 

 

Destaca-se que as turbinas a gás previstas para UTE Novo Tempo (modelo GE 7HA.02) são 

da classe “H”, de última geração, projetadas para queima exclusiva de gás natural em 

combustor seco com baixos níveis de emissão de NOx (dry low-NOx combustor), que 

garantem emissões inferiores a 50 mg/Nm³ de NOx, atendendo plenamente a Resolução 

Conama no 382/06. Nesse tipo de câmaras de combustão o combustível é injetado com 

excesso de ar em alta velocidade e turbilhonado de forma a se reduzir as emissões de NOx. 

 

Os gases em alta temperatura produzidos na câmara de combustão seguem para a turbina, 

onde se expandem causando a rotação do eixo rotor, constituído de discos montados e 

fixados por meio de parafusos. A energia mecânica produzida pela turbina move o eixo do 

compressor e do gerador, o que gera a energia elétrica. O gerador elétrico possuirá sistema 

de resfriamento, sistema de excitação estática, controles, equipamentos de aterramento de 

neutro, bem como outros auxiliares necessários para uma unidade plenamente operacional.  

 

Por fim, os gases de exaustão da turbina, em alta temperatura, são direcionados por meio 

de dutos para respectivas caldeiras de recuperação de calor (HRSG). 

 

Na configuração adotada para a UTE Novo Tempo, em ciclo combinado, a caldeira estará 

associada à caldeira de recuperação de calor (HRSG), obtendo assim uma eficiência em 

torno de 59%, sendo que essas TG apresentam histórico comprovado em termos de 

confiabilidade operacional (99,0%) e disponibilidade (95,0%) e uma extensa experiência em 

configurações de ciclo combinado 1x1; 2x1 e 3x1. 

 

  

Seção Quente Seção Fria 

Compressão Exaustão Combustão Entrada 

Câmaras de Combustão Turbina Ar 
Ambiente 
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- Turbinas a Vapor (TV) e Auxiliares 

 

Turbinas a vapor operam em ciclo Rankine e são dispositivos mecânicos que extraem a 

energia térmica do vapor pressurizado, e a convertem em movimento rotativo. O vapor para 

o acionamento da TV é produzido pelas caldeiras de recuperação (HRSG) que estão 

acopladas a cada uma das TG. O vapor superaquecido gerado em cada uma das caldeiras 

segue para a TV de cada bloco gerador, onde a energia térmica contida no vapor é 

convertida em energia mecânica e utilizada para acionamento do gerador, que transforma a 

energia mecânica em energia elétrica. 

 

Essa carga térmica será removida no condensador por meio de sistema de água de 

resfriamento por torre de evaporação (torre salina). A água quente oriunda do condensador 

é resfriada pela troca direta com o ar ambiente numa torre recheada com tiragem induzida. 

Parte da água é evaporada e uma outra deve ser purgada para evitar elevadas 

concentrações de sólidos dissolvidos. Dessa forma, a reposição contínua de água salina 

deve ser feita para manutenção do inventário do sistema.  

 

A FIGURA 6.1.2-3 apresenta esquemático de uma torre de resfriamento. 

 

FIGURA 6.1.2-3 

ESQUEMÁTICO DE OPERAÇÃO DE TORRE RESFRIAMENTO 

 

 

 
  

- Trocadores de 
calor 
- Condensadores 
- Chillers 



  50125-EV-RT002-0 

 

 6-16  

Ressalta-se que a água do mar utilizada para reposição (make up) do inventário das torres 

de resfriamento da UTE Novo Tempo da torre de resfriamento, será captada no Terminal de 

GNL e o seu descarte, necessário para manutenção da concentração de sais e sólidos em 

níveis aceitáveis (blowdown), será executado por meio de emissários submarinos dedicados 

a cada bloco da UTE, cujo traçado será paralelo ao dos dutos da adutora e gasoduto. 

 

O QUADRO 6.1.2-2 a seguir apresenta o desempenho estimado e algumas características 

importantes das TV’s para os blocos geradores. 

 

QUADRO 6.1.2-2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS TURBINAS A VAPOR 

 

Características Básicas UTE Novo Tempo 

Pressão inicial do vapor: 166 bar abs 

Temperatura do vapor principal: 599 °C 

Pressão do vapor reaquecido MP: 32,7 bar abs 

Temperatura do vapor reaquecido MP: 599 °C 

Pressão do vapor reaquecido BP: 3,4 bar abs 

Temperatura do vapor reaquecido BP: 306 °C 

Pressão do vapor na entrada do condensador: 0,1 bar abs 

Temperatura de saída da água de resfriamento: 27,6 °C 

Temperatura da água de alimentação: 41 °C 

Rotação da turbina: 3.600 rpm 

Limite de pressão do vapor principal: 174,4 bar abs 

Limite de temperatura do vapor principal e reaquecido: 605 °C 

 

Serão realizadas extrações regenerativas da turbina e para partidas e paradas a turbina será 

provida de um sistema de by-pass para o a torre salina de resfriamento, dimensionada para 

100% da capacidade da caldeira. 

 

Sistema de vapor principal 

 

O sistema de vapor principal será composto por superaquecedores (trocadores de calor) que 

elevarão a temperatura até um valor próximo à condição desejada na alimentação da turbina 

a vapor. A tubulação de vapor principal será dimensionada com quantidades adequadas de 

drenos para prevenir o arraste de condensado para a turbina.  

 

Sistema de vapor reaquecido 

 

Estão previstos dois tipos de vapor reaquecido: de média pressão e de baixa pressão. O 

vapor de média pressão será reaquecido por trocadores de calor localizados na caldeira. O 

vapor de baixa pressão será reaquecido no trocador de calor LPS, gerando vapor que será 

admitido na turbina. 
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Sistema de desvio de vapor (by-pass) da Turbina a Vapor 

 

Tem como propósito permitir que o vapor principal que estiver fora das condições mínimas 

aceitáveis seja encaminhado diretamente para a torre de resfriamento, sem passar pela 

turbina a vapor. Essa situação ocorre durante as partidas da caldeira ou em situações de 

problema de conexão com a rede, por curto período de tempo. Também serve para ajustar 

a temperatura na turbina com o propósito de reduzir o choque térmico e obter uma partida 

mais rápida. 

 

O sistema de by pass da TV facilita as partidas da UTE, permitindo o aquecimento gradual 

da TV, bem como o seu acomodamento à carga operacional. 

 

- Caldeiras de Recuperação de Calor (HRSG) 

 

Uma caldeira de recuperação de calor (Heat Recovery Steam Generators – HRSG) é um 

trocador de calor que recupera a energia térmica de uma corrente de gás para produção de 

vapor. A UTE Novo Tempo será provida de seis (06) HRSG (três por bloco), sendo acopladas 

a cada TG, instaladas ao tempo e cobertas e  capazes de produzir vapor suficiente e em 

condições para permitir a geração de 511,3 MW nas TV da UTE.  

 

A condição de plena operação máxima contínua da caldeira (MCR) será suficiente para 

permitir a operação da turbina a vapor com a válvula de admissão totalmente aberta (VWO).  

 

Os parâmetros principais de cada caldeira, apresentados no QUADRO 6.1.2-3, foram 

definidos com base nas duas alternativas previstas para o suprimento de gás natural. 

 

QUADRO 6.1.2-3 

PARÂMETROS PRINCIPAIS DA CALDEIRA 

 
  

Item Unidade 
Bloco Gerador  

(Operação a Plena Carga) 

Vazão do vapor principal t/h 876,3 

Pressão do vapor principal (pressão absoluta) MPa(a) 16,6 

Temperatura do vapor principal °C 599 

Vazão de reaquecimento de vapor de média pressão (MP) t/h 982,5  

Pressão de saída do reaquecedor MP MPa(a) 3,27 

Temperatura de saída do reaquecedor (MP) °C 599 

Vazão de reaquecimento de vapor de baixa pressão (BP) t/h 155,2  

Pressão de saída do reaquecedor BP MPa(a) 0,34 

Temperatura de saída do reaquecedor MP °C 306 

Temperatura da água de alimentação °C 41 
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Com base no fluxo dos gases de combustão provenientes das TG, as HRSG são 

classificadas em tipos verticais e horizontais. Nas HRSG horizontais, os gases de exaustão 

fluem horizontalmente sobre tubos verticais enquanto nas HRSG verticais, os gases de 

exaustão fluem verticalmente sobre tubos horizontais. 

 

As HRSG a serem instaladas nas unidades da UTE Novo Tempo serão do tipo horizontal, 

sem queima adicional e poussuirão três tubulões de vapor, que serão instalados completos 

com internos, válvulas de segurança, manômetros, drenos, indicadores e transmissores de 

nível (nos dois lados), portas de visita, suportes, fixações e isolamento térmico. 

 

As caldeiras projetadas para a UTE possuem três níveis de pressão a saber: sessão de 

baixa pressão (LP – low pressure), sessão de reaquecimento ou de pressão intermediaria 

(IP - intermediate pressure) e sessão de alta pressão (HP – high pressure). 

 

A FIGURA 6.1.2-4 apresenta um esquemático das HRSG a ser instaladas. 

 

FIGURA 6.1.2-4 

ESQUEMÁTICO DA CALDEIRA HRSG DA UTE NOVO TEMPO  

 

 

 
  

 Catalisador Reaquecimento 
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A HSRG será composta por três componentes principais: economizadores, evaporadores, 

superaquecedor, colocados juntos para atender plenamente aos requisitos de 

funcionamento de cada unidade: 

 

 Economizadores: trocador constituído por feixe de tubos, responsável por aquecer a água 

antes de sua entrada no evaporador (tubulão). Os economizadores utilizam a energia 

residual dos gases de combustão, aumentando a eficiência da caldeira;  

 Evaporador (tubulão): corpo cilíndrico que recebe a água de alimentação. Tem como 

função acumular certo volume de água como reserva, garantir a pureza do vapor 

mediante extrações (blowdown) e tratamento químico interno, e separar o vapor do 

líquido, permitindo que apenas o vapor saturado seja enviado ao superaquecedor. A água 

é distribuída para as paredes de água e feixe tubular convectivo. Durante seu retorno 

para o tambor, a água é vaporizada; e 

 Superaquecedores: seu objetivo é superaquecer o vapor proveniente do tambor. Os tubos 

do superaquecedor trabalham em condições térmicas mais severas.  

 

O vapor gerado em cada HRSG segue para a turbina a vapor, enquanto o gás de exaustão 

é descartado em suas respectivas chaminés 

 

As caldeiras serão projetadas para permitir a operação em cargas base e cíclicas, podendo 

operar com variação de pressão de acordo com a necessidade da turbina que acompanha 

os seguintes requisitos do sistema elétrico: 

 

 Partida a frio (paradas acima de 72 horas)    4 a 5 horas 

 Partida aquecida (no intervalo de 10-72 horas de parada)  2 a 4 horas 

 Partida a quente (menos de 10 horas de parada)     85 minutos 

 Partida a quente (menos de 1 hora de parada)    10 a 30 minutos 

 

Sistema de Água de Alimentação da Caldeira 

 

Este sistema recebe o condensado gerado na turbina a vapor a 41 °C, junto com a água de 

reposição do ciclo, e encaminha essa água para o trocador de calor de baixa pressão LTE, 

localizado na parte final da caldeira. A corrente de saída a 132 °C é enviada para o 

desareador, acoplado a caldeira, onde ocorrerá a redução do teor de oxigênio dissolvido. 

 

Sistema de Descarga de Água da Caldeira 

 

Parte do fluido que deixa o desareador é enviado para as caldeiras, por meio de uma bomba 

de alimentação integral. A descarga principal da bomba é preaquecida por trocadores de 

calor e em seguida alimentada ao tubulação de alta pressão. A descarga secundária é 

preaquecida e alimentada ao tubulão de média pressão. O restante é encaminhado 

diretamente para o tubulão de baixa pressão. 
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- Chaminés 

 

Está prevista 1 (uma) chaminé dedicada para cada uma das 6 (seis) HRSG e serão 

construídas em chapas de aço carbono, com 60,0 m de altura e 5,6 m de diâmetro interno 

no topo. Destaca-se ainda que está previsto um sistema de monitoramento contínuo das 

emissões dos gases destas chaminés. 

 

Também estão previstas chaminés de by-pass para receber o gás de exaustão das turbinas 

a gás nas situações em que o mesmo não possa ser enviado às caldeiras de recuperação 

de calor, para geração de vapor por indisponibilidade da turbina a vapor. Esse cenário 

operacional constitui um ciclo aberto, no qual a energia térmica do gás de exaustão das 

turbinas a gás não é usada para geração de vapor nas caldeiras.  

 

Cada turbina a gás contará com uma chaminé de by-pass construída em aço carbono de 

45,4 m de altura e 5,5 m diâmetro interno no topo. Nota-se que nos casos de by-pass do gás 

de exaustão para esta chaminé, a corrente gasosa estará na faixa de temperatura de 649 

°C a 671 °C. 

 

As estimativas das emissões atmosféricas, incluindo as quantidades de gases de efeito 

estufa gerados, são apresentadas adiante, no Item 6.3.2.4, na fase de operação do 

empreendimento. 

 

- Sistemas Auxiliares 

 

Controle do Processo em Ciclo Combinado 

 

Em um ciclo combinado, variáveis como: pressão, temperatura, velocidade, aceleração, 

níveis de água, níveis de vapor entre outras demandam sistemas de controle adequados e 

muitas vezes complexos e redundantes, de tal forma que possibilitem uma operação 

confiável, eficiente e segura. A seguir, são apresentados os principais controles típicos de 

uma unidade termelétrica que opera em ciclo combinado. 

 

Malha de Controle Principal: O sistema de controle da turbina a gás controla a potência 

elétrica empregada por uma planta de ciclo combinado. Por este motivo, a turbina a vapor 

sempre segue essa variavel, pois depende da quantidade de vapor gerada na caldeira de 

recuperação de calor. A saída da turbina a gás é controlada pela combinação dos controles 

de posição variável das pás na entrada de ar da turbina a gás e da temperatura na entrada 

da turbina a gás. A temperatura é controlada pela combinação do fluxo de combustível 

admitido no combustor e a posição das pás na entrada de ar da turbina a gás selecionada. 

 

Controle do nível do tambor: Os sinais referentes às vazões de água de alimentação e de 

vapor superaquecido e ao nível do tambor formam um sinal de referência que controla a 

abertura ou fechamento da válvula de controle da água de alimentação para a manutenção 

do nível do tambor, conforme a variação dos três elementos. 
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Controle do sistema de desvio de gás: O sistema de by pass do gás na caldeira consiste de 

um damper que desvia os gases de escape da turbina a gás para uma chaminé adicional 

(chaminé de bypas). Esse artifício permite que a turbina a gás opere independentemente 

dos outros sistemas, facilita a operação da caldeira reuperadora de calor e permite cargas 

parciais, devido a menor vazão de gás que passa através da área de troca de calor. O 

sistema bloqueia de forma parcial ou total a passagem do gás pela caldeira de recuperação, 

fazendo com que o excedente seja lançado na atmosfera. 

 

Controle do sistema de desvio de vapor (by pass): O sistema permite o controle sobre a 

pressão de vapor da turbina e, o desvio do vapor, em caso de falha da turbina. O sistema 

será projetado de maneira a ser capaz de desviar 100% do vapor. 

 

O comando é exercido por um sistema de válvulas de controle (acionadas por motor), sendo 

que o vapor antes de alcançar o condensador passa por um desaquecedor, pois há limitação 

da temperatura do vapor que entra no condensador. Tanto a temperatura quanto a pressão 

do vapor são monitoradas assim como o grau de desaquecimento. 

 

Controle da pressão no desaerador: As bombas de água de alimentação conduzem a água 

ao desaerador. A pressão do desaerador deve ser mantida de tal maneira que a temperatura 

da água de alimentação, que entra no economizador da caldeira de recuperação de calor, 

seja maior do que o ponto de orvalho do gás de exaustão obtido na turbina a gás. Se forem 

considerados múltiplos combustíveis na turbina a gás, como diesel e gás natural, a pressão 

de vapor no desareador deve ser ajustada de forma adequada aos combustíveis queimados 

na câmara de combustão da turbina a gás. Esse procedimento é realizado através de uma 

válvula de controle de pressão na entrada de vapor do desaerador. 

 

Controle do nível do tanque de alimentação e poço do condensador (hotwell): Estes 

controles garantem que os níveis de água sejam suficientes para abastecer as bombas de 

condensado e de alimentação e a quantidade de água para compensar eventuais mudanças 

no sistema. O nível do hotwell é controlado pelo ajuste do fluxo principal das bombas de 

condensado. Caso o nível do tanque de alimentação seja baixo, usualmente, faz-se entrar 

água no sistema por meio do condensador, que consequentemente, aumenta o nível do 

hotwell. 

 

Controle da temperatura do vapor: O objetivo desse sistema é reduzir os picos ou aumentos 

de temperatura durante condições operacionais fora das de projeto (off-design), como no 

caso de temperatura ambiente elevada, cargas parciais e picos de carga. Quando se opera 

com a caldeira recuperadora de calor aproveitando somente a temperatura dos gases de 

exaustão não é possível manter um controle de temperatura numa faixa muito ampla. O 

controle da temperatura geralmente é exercido por intermédio da água de alimentação e da 

temperatura dos gases de exaustão da TG, sendo necessário o controle adicional na 

operação com cargas parciais extremas e durante a partida. 
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Controle da temperatura da água de alimentação: Este controle é fundamental para evitar a 

corrosão a baixas temperaturas, pois a temperatura da água de alimentação não deve ficar 

abaixo do ponto de orvalho dos gases de exaustão ou ponto ácido, por outro lado, deve ser 

mais baixa possível para uma boa utilização do calor disponível. Por esse motivo, a 

temperatura da água de alimentação deve ficar constante aproximadamente ao ponto de 

orvalho. 

 

Controle de carga e limitações operativas: Em configurações com ciclo combinado, a 

caldeira de recuperação, a turbina, o condensador, os sistemas de resfriamento e água de 

alimentação são partes integrantes de um circuito fechado de liberação de energia em 

cadeia. Por esse motivo, em caso de redução de água de alimentação, os sistemas de 

controle devem operar nessas situações, promovendo a redução do despachos das turbinas 

a gás e/ou desviando parte dos gases de exaustão para a chaminé de desvio. 

 

Sistema de Água de Resfriamento em Circuito Fechado (CCCW) 

 

O sistema de resfriamento em circuito fechado com água doce será utilizado para o 

resfriamento das máquinas.  

 

Sistema de Ar  Comprimido 

 

O sistema de ar comprimido fornecerá continuamente o ar requerido para os instrumentos e 

estações de serviços nas condições de umidade, temperatura e pressão requeridas para a 

operação da caldeira.  

 

Supressão de Ruídos 

 

Os equipamentos serão projetados para o limite de ruído de 85 dB(A) a 1m de distância do 

equipamento ou da cobertura e a 1,5 m acima do piso ou acima de vários níveis de piso. 

Para manter outras fontes dentro do limite de 85 dB(A) serão instalados silenciadores. 

Destaca-se que os ambientes de trabalho do empreendimento estarão em conformidade 

com as disposições da Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(NR 15). 

 

Isolamento térmico 

 

O isolamento térmico dos equipamentos, dutos de ar e gás e das tubulações farão com que 

a temperatura da sua parede externa não ultrapasse 60ºC, considerando-se temperatura 

ambiente de 27ºC.  

 

- Sistema Elétrico 

 

A energia elétrica gerada, extraída a parcela consumida na própria UTE Novo Tempo, será 

exportada para o Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio de duas novas linhas de 
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transmissão (LT) de 345 kV, uma dedicada para UTE-1 e outra para UTE-2, até a 

Subestação de 345kV Principal do Açu. Nota-se que em situações de operação sem geração 

a UTE Novo Tempo estará no estado de consumidora e demandará energia do SIN. 

 

Adequação da SE Principal do Açu 

 

A SE Principal do Açu 345 Kv, atualmente em fase final de implantação (FIGURA 6.1.2-5), 

está localizada em área interna do Porto do Açu.  Quando a implantação da UTE Novo 

Tempo serão necesárias adequações para a entrada de dois circuitos de 345 kV referentes 

à conexão com a LT do Bloco UTE-1 e com a LT do bloco UTE-2. Isso corresponde ao custo 

de dois bays de entrada completos incluindo proteção, comando e controle. 

 

FIGURA 6.1.2-5  

SE PRINCIPAL DO AÇU  

 

 

 

SE UTE Novo Tempo 

 

Será instalada uma SE de 345 kV no terreno da UTE Novo Tempo para interligação da 

energia gerada pelas UTE-1 e UTE-2 com a SE Principal do Açu, via duas linhas de 

transmissão, em circuito simples, em 345kV. Será dotada de arranjo em anel simples com 

possibilidade de evolução para barra dupla em disjuntor e meio. Cada bloco da UTE Novo 

Tempo se conectará à SE mediante bay de Transformador/Gerador de uso exclusivo. As 

características da SE são:  

 

 Instalações ao tempo; 

 Arranjo em anel simples (com possibilidade de evolução para disjuntor e meio); 
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 Tensão: 345 kV; 

 Freqüência: 60 Hz. 

 

A SE UTE Novo Tempo terá um edifício onde serão instalados os equipamentos de controle, 

proteção, medição e serviços auxiliares necessários para o seu correto funcionamento. O 

prédio da subestação será contruído em alvenaria e abrigará os painéis de proteção, 

supervisão e controle, transformadores auxiliares, geradores, sistemas de serviços 

auxiliares CA e CC, painéis de iluminação e demais utilidades para operação da SE. 

Também Estão previstos sistemas complementares como: sistema de detecção de fumaça, 

ventilação forçada, sistema de segurança (controle de pessoal) e sistema contra incêndios. 

 

A composição do pátio da SE da UTE Novo Tempo contará com: 

 

 2 (dois) vãos de linha de 345 kV para interligação com a SE Principal Açu; 

 8 (oito) vãos de linha para interligação com a ilha de transformadores instalados nos 

blocos de Geração (UTE-1 e UTE-2); 

 Barras principais de 345kV; 

 Edificações de alvenaria para abrigar painéis e equipamentos auxiliares. 

 

A conexão de cada bloco da UTE Novo Tempo com esta Subestação será por meio da ilha 

de potência, que englobará transformadores de elevação de tensão, turbogeradores, 

disjuntores de máquina e dutos de barras. O projeto da SE Novo Tempo (diagrama unifilar) 

é apresentado no ANEXO B-3 (NT-00-GG-PRL-0000-001). 

 

A interligação dos transformadores aos geradores será com dutos de barras de fases 

isoladas e disjuntores de máquina para seccionamento e proteção dos transformadores e 

geradores e o sistema de aterramento da SE UTE Novo Tempo será por eletrodo, 

consistindo em uma única malha de cobre nu, projetado para limitar as tensões de passo e 

contato em toda a instalação.  

 

A seguir são apresentadas as características dos principais equipamentos da SE da UTE 

Novo Tempo. 

 

Disjuntores 

 

Os disjuntores a serem instalados serão adequados a uso externo, possuem duas câmaras 

interruptoras por pólo, preenchidas com gás SF6, e mecanismo operacional por mola 

operada por motor, com abertura livre (trip-free), tanto elétrica quanto mecânica, com 

disposição de anti-bombeamento. As principais características dos disjuntores são 

apresentadas no QUADRO 6.1.2-4. 
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QUADRO 6.1.2-4 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS DISJUNTORES 

 

Dados Técnicos 

Tensão nominal (kV). 362 

Corrente nominal (A, eficaz)  3150 

Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito (kA eficaz)  40 

Nível Básico de Isolamento (kV) 1175 

Fator de primeiro polo.  1,5 

Corrente suportável nominal de curta duração, durante 1s (kA, eficaz)  40 

Valor de crista nominal da corrente suportável (kA, crista) 110 

Seqüência nominal de operações  O-0,3s-CO-1min-CO 

Tempo máximo de interrupção (ciclos)  2 

Tempo de abertura nominal (ciclos)  1,5 

 

Secionadores 

 

As chaves secionadoras serão tripolares, de uso externo, e a de saída de linha será dotada 

de lâmina de terra. As chaves terão mecanismo de acionamento motorizado de ação 

simultânea nas três fases e sistema de acionamento manual de emergência, tanto para as 

lâminas principais quanto para a lâmina de terra. As principais características dos 

secionadores são apresentadas no QUADRO 6.1.2-5. 

 

QUADRO 6.1.2-5 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SECIONADORES 

 

Dados Técnicos 

Tensão nominal (kV). 362 

Corrente nominal (A, eficaz) 2000 

Corrente suportável nominal de curta duração (1s), para o secionador e para a lâmina 
de aterramento (kA, eficaz) 

40 

Valor de crista nominal da corrente suportável, para o secionador e para a lâmina de 
aterramento (kA, crista) 

104 

Tensão suportável nominal a impulso atmosférico/manobra: 

Para a terra e entre pólos (kV, crista)  1175/950 

Entre contatos abertos (kV, crista)  1175 

Distância mínima de escoamento  7240 

 

Transformadores de Potencial Capacitivos (TPC) 

 

Os TPC serão adequados para instalação externa, em montagem vertical, do tipo 

monopolar, para ligação fase-terra e suas principais características são apresentadas no 

QUADRO 6.1.2-6. 
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QUADRO 6.1.2-6 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES DE                         

POTENCIAL CAPACITIVOS 

 

Dados Técnicos 

Tensão nominal (Vn-kV, eficaz)  345 

Tensão máxima de operação contínua (Vm-kV; eficaz). 362 

Tensão máxima suportável em condições de emergência durante 1h (Umax, kVeficaz) 398 

Tensão suportável nominal a impulso atmosférico: 

- Onda plena (kV, crista) 1.175 

- Onda cortada, corte em 3 microssegundos (kV, crista) 1.292 

- Tensão suportável nominal a impulso de manobra, a seco e sob chuva 950 

- Tensão suportável nominal à freqüência industrial, a seco e sob chuva, durante 1 (um) 
minuto (kV, eficaz) 

450 

- Tensão mínima fase-terra de início e extinção de corona visual positivo (kV,eficaz) 242 

- Corrente primária máxima: (A, eficaz) 2.500 

- Corrente suportável nominal de curta duração (1s), em qualquer relação de transformação 
e em todas as derivações (kA, eficaz) 

40 

- Valor de crista nominal da corrente suportável, em qualquer relação de transformação, em 
todas as derivações (kA, crista) 

104 

- Distância mínima de escoamento (mm)  7240 

Fator de sobretensão: 

- Contínuo (s) 1,2 

- Em 30 segundos (s). 1,5 

- Tensão primária nominal (kV) 3.450.000/V3 

- Tensão secundária nominal (V). 115/V3-115 

Classe de exatidão e carga: 

- 3 enrolamentos secundários  0,3p75 

- 1 enrolamento secundário 0,6p75 

 

Transformadores de Corrente 

 

Serão instalados os transformadores de corrente para serviços de medição e proteção, 

adequados para instalação externa, montagem vertical, do tipo monopolar, imersos em óleo 

isolante do tipo naftênico. As principais características dos transformadores de correntes são 

apresentadas no QUADRO 6.1.2-7. 

 

QUADRO 6.1.2-7 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE 

 

 Dados Técnicos  

Tensão nominal (Vn - kVeficaz). 345 

Tensão máxima de operação contínua (Vm - kV-eficaz) 362 

Tensão máxima suportável em condições de emergência durante 1 h 
(Umax, kVeficaz) 

398 

Tensão suportável nominal a impulso atmosférico: 

Onda plena (kV, crista)  1175 

Onda cortada, corte em 3 microssegundos (kV, crista) 1292 

Tensão suportável nominal a impulso de manobra, a seco e sob chuva 950 

Tensão suportável nominal à freqüência industrial, a seco e sob chuva, 
durante 1 (um) minuto (kV, eficaz). 

450 

Tensão mínima fase-terra de início e extinção de corona visual positivo 
(kV,eficaz) 

242 

Corrente primária máxima: (A, eficaz) 2500 

Corrente secundária nominal (A) 1 
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 Dados Técnicos  

Corrente suportável nominal de curta duração (1s), em qualquer 
relação de transformação e em todas as derivações (kA, eficaz) 

40 

Valor de crista nominal da corrente suportável, em qualquer relação de 
transformação, em todas as derivações (kA, crista) (Nota). 

104 

Distância mínima de escoamento (mm) 7240 

Fator térmico. 1,2 

Relação nominal 2000-1A 

Enrolamentos Proteção TC Central 4 Enrolamentos – Classe: TPY-8VA 

Enrolamentos Medição TC Central 02 Enrolamentos – Classe: 0,3C10 

Enrolamentos Proteção TC Barra 03 Enrolamentos – Classe: TPY-8VA 

Enrolamentos Medição TC Barra 01 Enrolamentos – Classe: 0,3C10 

 

Pára-Raios 

 

Os pára-raios serão do tipo estação, adequados para instalação externa, montagem vertical, 

sem centelhadores, autossustentáveis, do tipo unipolar, para ligação fase-terra, compostos 

de colunas de resistores de óxido de zinco. As principais características dos pára-raios são 

apresentadas no QUADRO 6.1.2-8. 

 

QUADRO 6.1.2-8 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PÁRA-RAIOS 

 

Dados Técnicos 

Tensão máxima de operação contínua (Vm-kV, eficaz) 362 

Tensão máxima suportável em condições de emergência durante 1h (Umax, kV) 398 

Tensão nominal do pára-raios (kV eficaz, fase terra) 312 

Máxima tensão continua de operação (MCOV) (kV eficaz) 229 

Máxima sobretensão temporária durante 1 hora (kV eficaz) 229 

Tensão mínima fase-terra de início e extinção de corona visual (KV, eficaz) 242 

Tensão suportável a impulso atmosférico (KV, crista) 1175 

Tensão suportável a impulso de manobra (KV, crista) 950 

Tensão suportável a freqüência industrial (1 min., a seco, KV, eficaz) 450 

Corrente nominal de descarga (8 x 20 s, kA, crista) 20 

Corrente de curta duração (4 x 10 s, kA, crista) 100 

Capacidade mínima de absorção de energia: sob corrente retangular ou equivalente (kJ/kV) 10 

Classe (IEC) de capacidade de absorção de energia. 4 

Distância mínima de escoamento (m) 7.240 

 

Destaca-se que como requisito geral de supervisão e controle, serão supervisionados todos 

os equipamentos que estão sendo instalados na subestação. As informações coletadas 

nesta SE serão transferidas ao IHM local e aos centros de operação. Cada UAC deverá ter 

um relógio interno. Estes relógios internos devem possuir circuitos de sincronismo por 

sistema GPS. 

 

- Balanços de Massa e de Energia 

 

Os balanços de massa e de energia foi consideram, para a operação da turbina, o 

suprimento de gás natural para queima na turbina o gás natural proveniente da 

regaseificação do GNL recebido por meio de gasoduto a partir do Terminal de GNL. 



  50125-EV-RT002-0 

 

 6-28  

A Bolognesi Energia, responsável pelos projetos conceitual e básico de engenharia, 

elaborou o balanço de massa e energia da UTE Novo Tempo a partir do programa 

Thermoflow/GT-PRO - versão 24. As premissas a seguir foram aplicadas na simulação do 

ciclo térmico, no intuito de viabilizar boa performance da central termelétrica: 

 

 Pressão ambiente: 1,013 bar abs. (Elevação: 6 m); 

 Turbogerador a gás utilizado: GE 7HA.02; 

 Três níveis de tubulões da caldeira recuperadora; 

 Sistema de Resfriamento do Condensador: torre de resfriamento salina; 

 Condições Ambientais, definidas com base em dados históricos médios:  

o Temperatura 22,8 °C ; Umidade relativa 81,8 %; 

 Características do combustível (gás natural), conforme QUADRO 6.1.2-9. 

 

QUADRO 6.1.2-9 

COMPOSIÇÃO DO GÁS NATURAL UTILIZADO 

 

Gás Natural – Terminal GNL 

Propriedades 

Pressão, bar abs.  35,94 (**) 

Temperatura, °C  40 

PCI, kJ/kg (*)  48.649 

PCS, kJ/kg (*)  53.794 

Composição 

Metano  90,00 

Etano  6,35 

Propano  0,15 

C4+  2,5 

Nitrogênio  1,0 

CO2  - 
(*) Valores de Poder Calorífico à 25°C 
(**) Pressão requerida na entrada da turbina 

 

O QUADRO 6.1.2-10 a seguir apresenta, os resultados por bloco do balanço de 

massa/energia para os blocos geradores UTE-1 e UTE-2, respectivamente. As perdas 

assumidas no balanço de energia são apresentadas no QUADRO 6.1.2-11. 

 

QUADRO 6.1.2-10 

BALANÇO DE MASSA E DE ENEGIA DO CICLO TÉRMICO DA UTE NOVO TEMPO 

 

Parâmeto UTE-1 UTE-2 

Potência de cada TG, kW  346.800  346.800  

Potência total das TGs, kW  1.040.400  1.040.400  

Potência da TV, kW  511.297  511.297  

Potência total da Planta, kW  1.551.697  1.551.697  

Potência estimada das cargas auxiliares, kW  36.394 36.394 

Potência líquida, kW  1.515.303  1.515.303  

Heat Rate (Líquido) da planta, kJ/kWh  6.003  6.003  

Eficiência (Líquida) da planta, %  59,97  59,97  

Consumo combustível, t/h  187,0  187,0  
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QUADRO 6.1.2-11 

PERDAS CONSIDERADAS NO BALANÇO DE ENERGIA DA UTE NOVO TEMPO 

 

Cargas Elétricas Auxiliares 

Carga Elétrica total (*) 33.531 kW 

Perdas de Carga em Tubulação (DP/P) 

Perdas na Tubulação de Alimentação da Turbina 3,5% 

Perdas na Tubulação de Média Pressão  4,0% 

Perdas na Tubulação de Baixa Pressão 7,0% 

Perdas de Calor 

Perdas Térmicas adotadas na tubulação de alta pressão 2,5 kJ/kg 

Perdas Térmicas adotadas na tubulação de alta pressão 2,5 kJ/kg 

Perdas Térmicas adotadas na tubulação de baixa pressão 2,5 kJ/kg 

 

O diagrama de blocos do balanço energético da UTE é apresentado adiante na FIGURA 

6.1.2-6. 

 

FIGURA 6.1.2-6 

DIAGRAMA DO BALANÇO ENERGÉTICO (TODAS AS UNIDADES EM KW) 

 

 

Fonte: adaptada do balanço do Anexo 6.1 do de massa energia (RL-PRL-14500-001_B_Rev_1) 

 

O balanço de massa e energia na integra da UTE Novo Tempo, na integral conforme 

elaborado pela Bolognesi Energia é apresentado no ANEXO B-4 (RL-PRL-14500-

001_B_Rev_1). 
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6.2 DESCRIÇÃO GERAL DAS ESTRUTURAS EXTRAMUROS  

 

Neste item serão descritas as Estruturas Extramuros associadas à operação da UTE Novo 

Tempo, considerando-se: 

 

1. Gasodutos: dutos de gás natural regaseificado do Terminal de GNL até a UTE;  

2. Emissários Submarinos: dutos de efluentes tratados e lançamento no mar; 

3. Linhas de Transmissão (LT): conexão da UTE Novo Tempo à SE Açu Principal; e 

4. Adutoras: dutos de água do mar, do Terminal de GNL até a UTE. 

 

Ressalta-se que cada bloco gerador da UTE Novo Tempo (UTE-1 e UTE-2) contará com um 

conjunto dedicado dessas estruturas extramuros e, que a implantação e operação da UTE-

1 será de forma prévia à UTE-2. 

 

A FIGURA 6.2-1 apresenta os traçados previstos para as Estruturas Extramuros 

consideradas para a UTE Novo Tempo. Na sequencia deste item, essas estruturas são 

detalhadas. 
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6.2.1 Gasodutos 

 

6.2.1.1 Descrição Geral 

 

São previstos um gasoduto dedicado ao suprimento de gás natural da UTE-1, que será 

implantada na 1ª fase do empreendimento e um segundo gasoduto dedicado à UTE-2, 

prevista para a 2ª fase. 

 

Os gasodutos farão a interligação entre o Terminal de GNL licenciado  e os blocos geradores 

da UTE Novo Tempo, com início no ponto de recebimento localizado no Terminal de GNL e 

percorrendo áreas do Porto do Açu até o ponto de conexão com a UTE. Esse traçado 

apresenta os seguintes principais acessos e interferências: 

 

 Via 2 – via interna da área portuária; 

 Travessia da Lagoa do Veiga; 

 Cruzamento da BR 196; e 

 Via X6 – via interna para acesso ao molhe norte do canal de acesso do T2. 

 

Os gasodutos serão constituídos por tubos de aço carbono soldados, de 12 m de 

comprimento e diâmetro nominal de 16” e seu traçado é apresentado na FIGURA 6.2.1.1-1. 
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FIGURA 6.2.1.1-1 

TRAÇADO DOS GASODUTOS DE RECEBIMENTO DE GÁS NATURAL 
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Como já salientado, a operação dos gasodutos será dedicada aos blocos geradores da UTE 

Novo Tempo, sendo que a demanda da mão de obra necessária para sua operação, controle 

e manutenção é apresentada no QUADRO 6.3.1.2-1 do Item 6.3.1.2 – Mão de Obra (fase 

de operação da UTE).  

 

Cada gasoduto foi projetado para capacidade máxima de 6.500.000 Nm³/dia de gás natural, 

de maneira a atender o consumo total de 13.000.000 Nm³/dia da UTE Novo Tempo. No que 

diz respeito à extensão, o gasoduto da UTE-1 terá cerca de 2,0 km enquanto o da UTE-2 

cerca de 2,5 km.  

 

Os principais aspectos e técnicas construtivas dos gasodutos foram abordados na descrição 

da fase de implantação da UTE. Destaca-se que não haverá necessidade de ajustes 

significativos na morfologia do terreno, estando previsto o encaminhamento aéreo dos tubos 

dispostos sobre piperack ou sobre dormentes e suportes no terreno. 

 

O QUADRO 6.2.1.1-1 apresenta as principais condições de operação dos gasodutos da UTE 

Novo Tempo. 

 

QUADRO 6.2.1.1-1 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO DO GASODUTO  

 

Parâmetro UTE-1 UTE-2 

Vazão de projeto (106 Nm³/dia) 6,5 6,5 

Pressão de operação (barg) 35,94 (1) 35,94 (1) 

Pressão de projeto (barg) 42,5 42,5 

Temperatura de operação (°C) 40 40 

Temperatura de projeto (°C) 70 70 

       (1) Pressão requerida na entrada da turbina 

 

As tubulações serão fabricadas em aço carbono conforme especificações da norma API 5L 

e requisitos adicionais de projeto. Serão pintadas internamente com tinta epóxi para diminuir 

a rugosidade e melhorar o escoamento. A classe de pressão das conexões e flanges será 

de 600# de acordo com a ASME B16.5. 

 

A composição e as características físico-químicas e toxicológicas do gás natural a ser 

transportado nos gasodutos são apresentadas na descrição dos insumos da fase de 

operação do empreendimento – item 6.3.2.1.1 Insumos, nos QUADROS 6.3.2.1.1-1, 

6.3.2.1.1-2 e 6.3.2.1.1-3 respectivamente. 

 

A faixa de servidão dos gasodutos será compartilhada com os dutos da adutora de água do 

mar provenientes do Terminal de GNL e do emissário de efluentes com destino à face norte 

do molhe norte do canal de acesso do T2, apresentada na FIGURA 6.2.1.1-2. A faixa de 

servidão também contará com um acesso para veículo e espaço suficiente para manutenção 

sendo o acesso a esta via restrito.  
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FIGURA 6.2.1.1-2 

FAIXAS DE SERVIDÃO DOS DUTOS DE INTERLIGAÇÃO DA UTE NOVO TEMPO 
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Conforme a FIGURA 6.2.1.1-2, o projeto considera dois tipos de arranjo para instalação 

aérea dos gasodutos. A seção “A” considera os dutos aéreos alinhados horizontalmente e 

dispostos conforme o tipo do fluido em uma faixa de servidão de 10 m. Na seção “B”, devido 

à travessia aérea na lagoa do Veiga e à restrição de espaço no molhe norte do canal de 

acesso ao T2, os dutos serão montados sobre piperack de três níveis, um para cada tipo de 

fluido: água do mar, efluentes e gás natural. 

 

6.2.1.2 Conservação e Manutenção 

 

Durante a fase de operação dos gasodutos será conduzido um programa de manutenção 

preventiva, devendo contemplar, no mínimo, os seguintes serviços: 

 

Faixas de servidão 

 

 Limpeza e roçagem da faixa de servidão; 

 Obras de contenção e estabilização 

 Controle do revestimento vegetal; 

 Manutenção de acessos;  

 Manutenção do sistema de proteção catódica. 

 

Gasodutos 

 

Sempre que detectada descontinuidade no duto ou nos seus componentes, a sua 

integridade estrutural deve ser avaliada por profissional especializado, com emissão de 

laudo de avaliação. O duto e seus componentes devem ser submetidos a reparos de 

contingência, temporário ou permanente, quando apresentarem defeito que comprometa a 

segurança operacional. 

 

6.2.1.3 Sistemas de Controle 

 

Serão instaladas válvulas de bloqueio automáticas que fecham a passagem do gás quando 

há sinal de vazamento na área. As válvulas também poderão ser fechadas a partir de um 

acionamento manual da sala de controle, e também por alguma lógica de controle que 

indique condição de risco identificado no Hazop do empreendimento. Os vazamentos 

poderão ser observados pelos medidores que existirão na linha além da percepção olfativa 

do odor proveniente do odorante injetado no gás natural na unidade de regaseificação. 

 

Destaca-se que além das inspeções periódicas típicas para gasodutos, as seguintes 

medidas serão frequentes: 

 

 O gás será odorizado para facilitar a detecção de vazamentos; 

 Inspeção periódica nos sistemas de vedação de válvulas; 

 Manter sistema completo de sinalização da faixa do duto. 

 Realização de ultrassom nas soldas executadas de acordo com as normas vigentes; 
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 Manutenção nos sistemas de proteção catódica e manter o gás isento de umidade; 

 Hibernação, quando ocorrer, será com gás inerte, preferencialmente nitrogênio (N2). 

 

6.2.1.4 Sistemas de Segurança 

 

Os sistemas de segurança previstos no gasoduto serão aqueles aplicados nas instalações 

da UTE. Dentre eles destacam-se o sistema de combate a incêndio, válvulas de segurança 

para pressão (PSV), válvulas de bloqueio, intertravamento de processos, etc. 

 

A unidade também obedecerá a NR13 do Ministério de Trabalho e Emprego (MTE). Portanto 

os sistemas de pressão serão equipados com válvulas de alivio, ou válvulas se segurança 

para pressão (PSV), além de redundância nos sistemas de medição. O projeto também 

contará com coeficientes de segurança indicados nas ABNT e no código ASME. 

 

A UTE Novo Tempo possuirá alto nível de instrumentação e controle e sua operação será 

realizada por meio de sistema descentralizado de controle (DCS), que possui lógicas de 

intertravamentos de comandos e sinais do sistema que permitem ação rápida caso algum 

parâmetro operacional fuja do controle da operação. 

 

6.2.1.5 Controle da Faixa de Servidão 

 

O traçado dos gasodutos está inserido na sua totalidade na área do Sepa, estando prevista 

a instalação ao longo da faixa de servidão desses dutos os seguintes elementos:  

 

 marcos de limite de faixa; 

 marcos quilométricos do trajeto do gasoduto; 

 marcos de sinalização de duto; 

 marcos de leito de anodos (quando enterrado); 

 marcos para inspeção aérea;  

 placas de indicação de acesso; 

 placas de identificação de instalações na superfície da faixa; 

 placas de advertência e orientação com informações e mensagens de prevenção de 

Incidentes dirigidas às comunidades vizinhas. 

 

O projeto deverá ter Plano de Resposta a Emergência de Gasodutos, que deverá abranger 

minimamente: 

 

 O recebimento, a identificação e a classificação das notificações de eventos que 

requeiram a resposta imediata; 

 O estabelecimento e manutenção de meios de comunicação com os órgãos públicos 

(Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil) e outras autoridades competentes; 

 A pronta e efetiva resposta quando da notificação de cada tipo de Emergência, incluindo, 

no mínimo, os seguintes casos: 
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o Vazamento de gás em instalações do gasoduto ou em suas proximidades, 

especialmente quando existirem edificações nas proximidades; 

o Incêndio em instalações do gasoduto ou em suas proximidades; 

o Explosão em instalações do gasoduto ou em suas proximidades. 

 

 A adequada mobilização e disposição de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais 

no local da Emergência; 

 Ações a serem tomadas para a proteção prioritária de pessoas e em seguida do 

patrimônio e do meio ambiente; 

 Parada de emergência ou redução da pressão de qualquer trecho do Gasoduto para 

minimizar os riscos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente; 

 Ações para eliminar ou mitigar quaisquer riscos, reais ou potenciais, à vida ou à 

propriedade; 

 Restabelecimento das operações do gasoduto de forma segura. 

 

Nos gasodutos serão instalados instrumentos para monitoramento de dados de vazão, 

temperatura e pressão. 

 

O traçado dos gasodudos foi apresentado na FIGURA 6.2.1.1-1 e no ANEXO B-5 (NT-00-

DDI-GG-0000-003) o mapa em escala. 
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6.2.2 Linhas de Transmissão (LT) 

 

A energia gerada pela UTE Novo Tempo será direcionada por duas linhas de transmissão 

(LT) em 345 kV para a SE do Açu Principal, atualmente em fase final de construção. Destaca-

se que cada um dos dois blocos da UTE Novo Tempo contará com uma LT de conexão 

dedicada para a referida SE. Posteriormente essa energia será escoada por cerca de 50 km 

até a SE Campos, onde ocorrerá a conexão com o Sistema Integrado Nacional (SIN). 

 

As principais características técnicas das LT da UTE Novo Tempo são: 

 

 Comprimento: UTE-1: 3,2 km e UTE-2: 3,5 km;  

 Tensão de operação: 345 kV; 

 Número de Circuitos: 2; 

 Número de cabos por fase: 3 (espaçamento horizontal de 457 mm); 

 Número de pára-raio: 2; 

 Número de estruturas (torres): 17; 

 Tipo das estruturas: metálicas treliçadas, autoportantes 

 Cabo condutor: 3 x CAA 954 MCM/Fase –54/7 – RAIL; 

 Cabos para-raios duplos: Feixe 1 x CAA 176,9 MCM – 12/7 – DOTTEREL; 

 1 x OPGW 15,4 mm; 

 Isoladores: suspensão, vidro temperado, CB 254 x 146 mm, classe 120kN; 

 Aterramento: fio de aço cobreado (copperweld) – nº AWG – disposição radial; e 

 Largura total da faixa de servidão: 80 m 

 

A FIGURA 6.2.2-1 apresenta o traçado das LT de conexão da UTE Novo Tempo, sendo que 

seus principais aspectos e técnicas construtivas foram abordados na descrição da fase de 

implantação do empreendimento -  item 6.3.1.11 - Técnicas Construtivas. 
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FIGURA 6.2.2-1 

TRAÇADO DAS LT DA UTE NOVO TEMPO 
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A planta com o traçado das LT é apresentada no ANEXO B-1 (NT-00-DDI-GG-0000-004). 

 

Ressalta-se que as LT previstas para as UTE-1 e UTE-2 apresentam extensões reduzidas 

e serão paralelas em todo o seu traçado, que aproveitará as faixas lindeiras das vias internas 

X2 e X3, garantindo pleno acesso às estruturas das LT para inspeção e ou manutenção.  

 

A largura total da faixa de servidão das LT está prevista em 80 m e será de uso restrito das 

LT, sendo permitida a passagem de ruas, dutovias, ferrovias, etc., de forma perpendicular, 

e vetado o compartilhamento desta com quaisquer outras facilidades. A faixa será sinalizada 

e mantida limpa, isto é, a altura da vegetação no interior da faixa de servidão será controlada 

afim de garantir a segurança da operação das LT. 

 

Quanto às atividades de operação e manutenção das LT, destaca-se que as mesmas serão 

realizadas pela equipe técnica da UTE Novo Tempo, prevista no QUADRO 6.3.2.1.2-1 do 

item 6.3.2.1.2 – Mão de Obra (fase de operação da UTE).  

 

6.2.2.1 Conservação e Manutenção 

 

Durante a operação das LT será conduzido um programa de manutenção preventiva, 

devendo contemplar, no mínimo, os seguintes serviços: 

 

- Faixa de Servidão  

 

Serão realizadas inspeções da faixa de servição com o objetivo de observar e registrar toda 

a extensão da faixa, áreas próximas e acessos, presença de irregularidades e ou não 

conformidades que possam modificar as condições físicas da faixa, comprometer a 

integridade estrutural, colocar em risco as instalações existentes e provocar danos ao meio 

ambiente, tais como: 

 

 Erosão; 

 Movimentação de terra (aterros, escavações, demolições); 

 Movimentação de solo (deslizamentos, rastejamentos, abatimentos, recalques, 

monitoramento de encostas);  

 Tráfego de veículos e/ou equipamentos pesados sobre a faixa; 

 Crescimento sem controle da vegetação na faixa; 

 Deficiência do sistema de drenagem natural e/ou artificial da faixa; 

 Ocupação da faixa por terceiros (invasões); 

 Deficiência em demarcação e sinalização de advertência; 

 Condições das estradas de acesso aos pontos visíveis da faixa, mantendo em 

condições trafegáveis; 

 Vibrações anormais; 

 Ações de vandalismo nas instalações; 

 Situação das áreas cercadas quanto às condições de inviolabilidade, integridade de 

equipamentos, sinalização e limpeza. 
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As inspeções serão conduzidas pela equipe de manutenção da UTE Novo Tempo e poderão 

ser realizada das seguintes formas: 

 

 A pé, por equipes destinadas a essa finalidade;  

 Com o uso de veículos; 

 Por helicópteros, seguida, se necessário, de inspeção local, onde são detectadas 

anormalidades; 

 

A frequência de inspeção das locações das faixas deve ser realizada mensalmente. 

 

- Linhas de Transmissão  

 

As atividades mínimas de manutenção e inspeção das LT serão realizadas por inspeção 

terrestre e inspeção aérea.  

 

Nas inspeções terrestres deverão ser verificados: o estado geral da LT, a estabilidade das 

bases das estruturas quanto a erosões e desbarrancamentos, a situação dos aterramentos 

(contrapesos), a situação dos acessos até as estruturas e a possibilidade de invasão da faixa 

de servidão. Nas inspeções aéreas deverão ser verificados: o estado geral da LT, a 

integridade das cadeias de isoladores, a verificação de pontos quentes, a integridade dos 

cabos pára-raios e a estabilidade das estruturas. 

 

A partir dos resultados das inspeções terrestres e aéreas regulares deve ser avaliada a 

necessidade de inspeções terrestres detalhadas com escalada de estruturas, inspeções 

termográficas, inspeções noturnas para observação de centelhamento em isolamentos ou 

de inspeções específicas para identificação de defeitos. 

 

Nos relatórios de inspeção de LT deve constar registro fotográfico dos pontos relevantes que 

permita a verificação da limpeza da faixa de servidão. Deverão ser registradas a data e a 

hora das fotografias e as coordenadas geográficas dos pontos em que elas foram tiradas. 

 

Em relação à periodicidade, as inspeções terrestre e aérea devem ser realizadas, no mínimo, 

a cada doze meses, preferencialmente intercaladas a cada seis meses. 

 

6.2.2.2 Ruído Audível 

 

As LT, quando em operação, produzem ruído perceptível e incômodo ao ouvido humano e 

ao dos animais quando expostos a ele por períodos prolongados. Contudo, nota-se que a 

maior parte da área diretamente afetada pelas LT previstas apresentam um número muito 

reduzido de receptores críticos. A faixa de servidão de 80 m foi definida para que o limite de 

ruído audível fique abaixo do estabelecido na ABNT – NBR 5422:85. 
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6.2.2.3 Campos Elétricos e Magnéticos 

 

O efeito perceptível e comprovado associado à LT é o chamado “efeito corona”, que pode 

ocorrer em LT quando a corrente alternada flui através de dois condutores cujo espaçamento 

entre si é grande quando comparado ao diâmetro da LT. Com isto, o ar que circunda os 

condutores é submetido à tensão e pode se dissociar, dando origem a uma fraca 

luminescência associada a um som sibilante e do odor de ozônio.  

 

O efeito corona pode gerar ruído audível que poderia violar os limites existentes, podendo 

também haver interferência com sistemas de comunicação e navegação por rádio. O efeito 

de corona pode ser evitado adotando as seguintes medidas: 

 

 Tratamento da superfície das LT e dos condutores; 

 Uso de isolante homogêneo; 

 Uso de múltiplos condutores por fase, de forma a aumentar o diâmetro efetivo do 

condutor; 

 Uso de anéis de corona, que possuem superfícies lisas e redondas projetadas para 

distribuir a carga em uma área maior, reduzindo o campo elétrico e consequentemente, 

as descargas de corona; 

 

Durante as etapas posteriores do projeto das LT, as medidas necessárias para que o efeito 

corona seja minimizado serão definidas e detalhada, devendo ser realizado durante o 

primeiro ano de operação, um monitoramento para verificar se há formação de efeito corona 

acima do limite estabelecido na ABNT – NBR-5422:85. 

 

6.2.2.4 Subestação da UTE Novo Tempo 

 

Será instalada uma SE de 345 kV na área da UTE Novo Tempo para interligação da energia 

gerada pelas UTE-1 e UTE-2 com a SE Principal do Açu, por meio das LT previstas, em 

circuito simples, em 345 kV. O projeto da SE da UTE Novo Tempo foi apresentado junto com 

o sistema elétrico do empreendimento no item 6.1.2. 

 

Destaca-se que na operação da SE deverão ser realizadas inspeções visuais regularmente 

visando verificar o estado geral de conservação da subestação, incluindo a limpeza dos 

equipamentos, a qualidade da iluminação do pátio e a adequação dos itens de segurança 

(por exemplo, extintores e sinalização). Durante as inspeções visuais devem ser verificados, 

entre outras coisas, a existência de ferrugem e corrosão em equipamentos e estruturas 

metálicas, a existência de vibração e ruídos anormais, o nível de óleo dos principais 

equipamentos e o estado de conservação dos armários e canaletas e as condições dos 

aterramentos. Também deverão ser realizadas inspeções termográficas nos equipamentos 

e suas conexões no mínimo a cada seis meses. 
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6.2.3 Emissários Submarinos 

 

Cada bloco gerador da UTE Novo Tempo contará com emissário dedicado para descarte 

dos seguintes rejeitos líquidos: 

 

 Purga das torres de resfriamento (blowdown); 

 Destarte do sistema de tratamento de efluentes domésticos (esgoto sanitário tratado); e 

 Descarte do sistema de tratamento de efluentes industriais; 

 

Destaca-se que os efluentes serão tratados em separado, atendendo assim ao disposto no 

na Resolução Conama no 430/11. 

 

O descarte da purga da torre de resfriamento estará enquadrado nas seguintes condições: 

 

 Temperatura: < 40°C; 

 pH: entre 5 e 9; 

 Concentração de sólidos dissolvidos: 1,5 x concentração do corpo receptor (oceano); e 

 Salinidade: 47.000 pmm (concentração de sais). 

 

Os rejeitos serão encaminhados para o oceano por meio de dois emissários de 24” cada, 

sendo que o emissário dedicado ao bloco UTE-1 terá cerca de 2,5 km enquanto que o 

dedicado ao bloco UTE-2 cerca de 3,0 km de extensão. 

 

O traçado dos emissários será paralelo ao dos gasodutos, conforme apresentado na 

FIGURA 6.2.3-1, sendo as travesias, interferências e acessos as mesmas previstas para os 

gasodutos, conforme listado anteriormente no item 6.2.1.1. 
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FIGURA 6.2.3-1 

TRAÇADO DOS EMISSÁRIOS DA UTE NOVO TEMPO 
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A vazão total de descarte no emissário de cada bloco foi estimada, de acordo com o balanço 

hídrico, em 3.104 t/h no emissário submarino de cada bloco da UTE Novo Tempo. Dessa 

vazão, estima-se que 48,39 t/h serão efluentes do sistema de tratamento de efluentes 

industriais e 0,5 t/h do sistema de tratamento de esgoto sanitário . 

 

As tubulações serão fabricadas em ferro fundido conforme normas EB-43 e P-EB-137 da 

ABNT, sendo revestidos internamente com argamassa de cimento aluminoso e 

externamente com liga de zinco com alumínio e pintura de acabamento em epóxi. A classe 

de pressão das conexões e flanges será de 250#. Nas tubulações serão instalados 

instrumentos para monitoramento de dados de vazãoe pressão. 

 

Os principais aspectos e técnicas construtivas dos emissários foram abordados na descrição 

da fase de implantação do empreendimento - Item 6.3.1.9 - Técnicas Construtivas, 

ressaltando que os mesmos compartilharão a mesma faixa dos demais dutos de interligação. 

 

Conforme apresentado anteriormente na FIGURA 6.2.3-1, o projeto considera dois tipos de 

arranjo para instalação aérea dos dutos de interligação. A seção “A” considera os dutos 

aéreos alinhados horizontalmente e dispostos conforme o tipo do fluido em uma faixa de 

servidão de 10 m. 

 

Na seção “B”, devido à travessia aérea na lagoa do Veiga e à restrição de espaço no molhe 

norte do canal de acesso ao T2, os dutos serão montados sobre piperack de três níveis, um 

para cada tipo de fluido: água do mar, efluentes e gás natural. 

 

Consideram-se aplicáveis as informações apresentadas anteriormente nos itens 6.2.1.2 e 

6.2.1.4 referentes à conservação, manutenção e controle dos dutos e faixa de servidão.  

 

Quanto aos sistemas específicos de monitoramento e segurança de operações de 

transferência de efluentes, destaca-se que na tubulçação serão instalados instrumentos para 

monitoramento de dados de vazão e pressão. 

 

6.2.3.1 Balanço Hídrico 

 

De forma sintética, a FIGURA 6.2.3.1-1, apresenta o balanço hídrico da UTE Novo Tempo 

por bloco gerador, sendo as correntes apresentadas no QUADRO 6.2.3.1-1. 
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FIGURA 6.2.3.1-1 

BALANÇO HÍDRICO DE UM BLOCO DA UTE NOVO TEMPO (UNIDADES EM t/h) 

 

 

 

QUADRO 6.2.3.1-1 

BALANÇO HÍDRICO DE UM BLOCO DA UTE NOVO TEMPO 

 

Parâmetro Valor (t/h) 

Consumo total de água doce 75,52 

Perdas de vapor 3,61 

Consumo de água do mar (make up torre) 4.175,18 

Perdas água do mar (evaporação + arraste) 1.142,40 

Descarte total no emissário 3.104,69 

Descarte do sistema de tratamento de efluentes industriais, 48,39 

Descarte do sistema de tratamento de esgoto sanitário 0,50 

Purga da torre de resfriamento (blowdown torre) 3.055,80 

 

6.2.4 Adutoras 

 

Na UTE Novo Tempo será utilizada água do mar para a reposição de inventário das torres 

de resfriamento (make up), sendo esta água utilizada no sistema de água de circulação da 

torre de refrigeração e condensador. O traçado das Adutoras está representado na FIGURA 

6.2.4-1, sendo as travesias, interferências e acessos as mesmas previstas para os 

gasodutos e emissários, conforme listado anteriormente no item 6.2.1.1. 
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FIGURA 6.2.4-1 

TRAÇADO DOS DUTOS ADUTORES DE AGUA DO MAR 
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O projeto da UTE Novo Tempo considera a operação em conjunto com o Terminal de GNL 

do Sepa para fornecimento do gás natural assim como da água do mar, sendo esta captada 

pelo navio de regaseificação de GNL (FSRU – do inglês Floating Storage & Regasification 

Unit) atracado no Terminal de GNL.  

 

A água captada pelo FSRU será utilizada para o processo de regaseificação do GNL, sendo 

depois bombeado para aos blocos da UTE Novo Tempo. As tubulações terão comprimento 

de aproximadamente 2,0 km para o bloco UTE-1 e 2,5 km para o bloco UTE-2. 

 

O consumo total esperado para os dois blocos da UTE é cerca de 8.350 t/h. A água utilizada 

para reposição de nível das torres de resfriamento. Esta vazão será fornecida através de 

duas tubulações de 30” cada, uma será dedicada à UTE-1 e outra à UTE-2. O QUADRO 

6.2.4-1 apresenta as principais condições de operação do fluido. 

 

QUADRO 6.2.4-1 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DOS ADUTORAS DE ÁGUA 

 

Unidade UTE-1 UTE-2 Total 

Vazão de Projeto (t/h) 4.175,18 4.175,18 8.350,36 

Pressão de Operação (barg) 4,0 4,0 4,0 

Pressão de Projeto (barg) 6,0 6,0 6,0 

Temperatura de Operação (°C) 25 25 25 

Temperatura de Projeto (°C) 60 60 60 

 

Cada tubulação dimensionada para atender o consumo projetado terá 30” de diâmetro. O 

fluxograma dos dutos adutores de água dor mar é apresentado adiante na FIGURA 6.2.4-2, 

destacando os instrumentos específicos para monitoramento de dados de vazão e pressão. 

 

As tubulações serão fabricadas em ferro fundido conforme normas EB-43 e P-EB-137 da 

ABNT, sendo revestidos internamente com argamassa de cimento aluminoso e 

externamente com liga de zinco com alumínio e pintura de acabamento em epóxi. A classe 

de pressão das conexões e flanges será de 250#. Nas tubulações serão instalados 

instrumentos para monitoramento de dados de vazão e pressão.  
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FIGURA 6.2.4-2 

FLUXOGRAMA DA ADUTORA 

 

 

 

Nota-se que os principais aspectos e técnicas construtivas dos dutos de interligação foram 

abordados na descrição da fase de implantação do empreendimento -  item 6.3.1.9 Técnicas 

Construtivas. Assim como os demais dutos de interligação, os dutos de água do mar 

compartilharão a faixa de servidão.  

 

Conforme apresentado anteriormente na FIGURA 6.2.1-1, o projeto considera dois tipos de 

arranjo para instalação aérea dos dutos de interligação. A seção “A” considera os dutos 

aéreos alinhados horizontalmente e dispostos conforme o tipo do fluido em uma faixa de 

servidão de 10 m. Na seção “B”, devido à travessia aérea na Lagoa do Veiga e à restrição 

de espaço no molhe norte do canal de acesso ao T2, os dutos serão montados sobre 

piperack de três níveis, um para cada tipo de fluido: água do mar, efluentes e gás natural. 

 

Consideram-se aplicáveis as informações apresentadas anteriormente nos itens 6.2.1.2 e 

6.2.1.4 referentes à conservação, manutenção e controle dos dutos e faixa de servidão.  
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6.3 FASES DO EMPREENDIMENTO 

 

Para melhor compreensão do empreendimento proposto e das atividades relacionadas, 

estruturou-se o detalhamento destes de acordo com as fases da UTE Novo Tempo, sendo: 

 

 Fase de Implantação 

 

Compreende a fase de instalação da unidade termoelétrica e unidades de apoio. Serão 

apresentadas as estruturas previstas nas obras de implantação, os equipamentos 

provisórios de infraestrutura básica, a mão de obra prevista, informações das obras de 

terraplenagem, outras; e 

 

 Fase de Operação 

 

Relacionada ao funcionamento propriamente dito de ambas as unidades da UTE Novo 

Tempo. Serão apresentadas informações sobre os principais insumos, o produto gerado, 

assim como as emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos previstos. 

 

6.3.1 Fase de Implantação 

 

Este item apresenta a caracterização para a fase de implantação dos empreendimentos 

objeto de licenciamento, sob responsabilidade da GNA, sendo a área patrimonial proposta 

para a UTE Novo Tempo de 40 hectares. Serão apresentadas informações a respeito das 

atividades previstas durante a fase de obras, dos sistemas de tratamento de água e 

efluentes, disposição dos resíduos, técnicas construtivas, cujas informações apresentadas 

basearam-se em informações disponibilizadas pela empresa.  

 

Conforme informado anteriormente, a UTE Novo Tempo, será constituída de dois blocos 

denominados UTE-1 e UTE-2, com capacidade de operação independente. Nesse sentido 

está prevista a implantação dos blocos em momentos diferentes, em função da demanda do 

mercado, sendo em um primeiro momento implantado o bloco UTE-1 e posteriormente o 

bloco UTE-2. 

 

6.3.1.1 Infraestrutura Básica de Apoio à Obra 

 

Para implantação da UTE Novo Tempo será aproveitada a infraestrutura de apoio à obras 

licenciada e instalada no Porto do Açu, que consiste basicamente em: acessos viários, 

canteiro de obras central, incluindo oficinas, depósitos de materiais, escritórios e demais 

instalações; e equipamentos de infraestrutura básica provisória, destacando-se o sistema 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

 

Não é prevista instalação de alojamento no canteiro de obras, pois será realizada 

contratação de mão de obra residente na região. Ademais está previsto como regime de 

trabalho um único turno, com duração de 8 horas.  
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6.3.1.2 Acessos Viários e Previsão de Tráfego 

 

O acesso às obras de implantação da UTE Novo Tempo se dará aproveitando a atual malha 

viária do município de São João da Barra/RJ, com ênfase nas rodovias estaduais/federais 

BR-356, RJ-216 e RJ-240, esta última principal via de ligação entre a BR-356 ao Açu. Uma 

vez no interior do Clipa será aproveitado o sistema viário implantado no complexo portuário. 

 

Com relação aos fluxos de carga rodoviária gerados pela construção e operação da UTE, 

serão considerados apenas os relativos ao período de implantação da usina. Na fase de 

operação, os insumos para a produção de energia – gás natural – serão recebidos por 

gasoduto diretamente do Terminal de GNL, tornando praticamente nulas as movimentações 

de carga por via rodoviária.  

 

O sistema viário interno ao terreno da UTE Novo Tempo, a ser construído durante as obras 

de implantação, terá trechos provisórios e vias definitivas que servirão posteriormente na 

fase de operação da UTE. A FIGURA 6.3.1.2-1 apresenta o detalhamento do Sistema Viário 

de acesso às obras de implantação da UTE. 
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6.3.1.3 Canteiro de Obras 

 

Para as obras da fase de implantação da UTE Novo Tempo está previsto o uso do atual 

canteiro de obras central na área licenciada no Pátio Logístico (LI N° IN001099), para o 

fornecimento de todo o suporte necessário. A localização do referido canteiro, em relação 

ao sítio industrial da UTE Novo Tempo é apresentada na FIGURA 6.3.1.3-1. 

 

Não está prevista a utilização de central de concreto, sendo que o concreto necessário para 

as calçadas e estruturas será trazido e despejado na obra por caminhões betoneira. 

 

O arranjo geral (layout) do Canteiro de Obras Central licenciado é apresentado na FIGURA 

6.3.1.3-1. As principais instalações licenciadas para esse canteiro são listadas a seguir no 

QUADRO 6.3.1.3-1 junto com a respectiva área e número de referência no layout. Destaca-

se que nem todas as instalações licenciadas do canteiro de obras central serão utilizadas 

nas obras de implantação da UTE. 

 

QUADRO 6.3.1.3-1 

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL 

 

Referência no Layout Instalação Área (m2) 

1 Brigada de incêndio 2.700 

2 Estacionamento 5.500 

3 Instalação do sistema de SMS e ambulatório 4.000 

4 Montadora de equipamentos mecânicos 12.000 

5 Montadora do sistema de utileidades 11.500 

6 Construtora civil de grande porte 15.000 

7 Área de estocagem 8.800 

8 Portaria 800 

9 Escritório administrativo 2.200 

10 Estação de tratamento de água (ETA) e Castelo d’água 900 

11 Montadora do sistema elétrico 4.000 

12 Construtora da infraestrutura ferroviária 12.000 

13 Depósito temporário de resíduos sólidos 7.000 

14 Área de estocagem 19.000 

15 Acciona 13.500 

16 Estação de tratamento de esgoto (ETE) 2.000 

17 Central de concreto 7.000 

18 Empresa de escavação/dragagem 32.000 

Total  151.000 

 

As refeições serão do tipo marmitas térmicas e serão adquiridas prontas em restaurantes da 

região. No refeitório do Canteiro de Obras Central as refeições serão apenas aquecidas e 

servidas. Os colabores serão transportados do Canteiro de Obras Central para as frentes de 

obras de implantação do UTE por meio de ônibus em diversos horários ao longo do dia. 
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6.3.1.1.3 Sinalização 

 

Previamente ao início da mobilização, como forma de disciplinar a utilização da área 

destinada às obras de implantação da UTE Novo Tempo e, também por medida de 

segurança, com o intuito de evitar o acesso de pessoas não autorizadas às frentes de obras, 

serão executados os fechamentos julgados necessários para proteger os ambientes de 

trabalho. 

 

Atenção especial será dada pela equipe de segurança no que se refere à proteção de locais 

que possam representar riscos de acidentes. Será implantado também o sistema de 

sinalização que abrange a informação, orientação e normas de segurança. Em obras dessa 

natureza, sugere-se implantar três tipos de sinalizações: 

 

 Sinalizações informativas, preventivas e educativas; 

 Sinalizações de segurança, e 

 Sinalizações organizacionais. 

 

Sinalizações informativas, preventivas e educacionais 

 

Este conjunto de placas distribuídas em locais estratégicos tem a função de orientar os 

trabalhadores quanto à utilização dos equipamentos de segurança individual e coletiva e a 

aplicação dos procedimentos corretos de segurança ministrados em treinamentos e 

desenvolvidos pela equipe responsável pelo setor de segurança da obra. 

 

Estas placas são, portanto, de fundamental importância para a segurança das atividades e 

nelas são utilizados textos de simples e de compreensão direta, ícones usuais e desenhos 

ilustrativos. Na FIGURA 6.3.1.1.3-1 estão apresentados alguns exemplos. 

 

FIGURA 6.3.1.1.3-1 

EXEMPLOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃOES INFORMATIVAS 

   

   

 

  

Sinalizações de Segurança 

 

Estas placas são posicionadas nos locais que apresentam algum tipo de risco aos 

trabalhores, como por exemplo, produtos inflamáveis, depósitos em geral, vazios com risco 
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de quedas, área de manobra de veículos e equipamentos pesados, entre outras. As placas 

serão confeccionadas em tamanhos apropriados, com cores que sinalizam e chamam a 

atenção dos trabalhadores. Serão utilizados textos de compreensão direta, ícones e 

desenhos nas cores apropriadas, conforme apresentado na FIGURA 6.3.1.1.3-2. 

 

FIGURA 6.3.1.1.3-2 

EXEMPLOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃOES DE SEGURANÇA 

 

 

 
 

Sinalizações Organizacionais 

 

Este grupo de placas tem a função de organizar as atividades e fluxos do canteiro bem como 

identificar os diversos setores e áreas das instalações provisórias. Exemplos de sinalização 

organizacional estão apresentados na FIGURA 6.3.1.1.3-3. 

 

FIGURA 6.3.1.1.3-3 

EXEMPLOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

    
 

6.3.1.2 Mão de Obra 

 

A mão de obra prevista para a fase de implantação da UTE Novo Tempo e suas Estrutururas 

Extramuros será bastante diversificada. Estima-se, para implantação de cada bloco da UTE 

Novo Tempo e suas respectivas estruturas extramuros (linha de transmissão, gasoduto, 

adutora e emissário) um pico de 2.400 colaboradores, compostos por trabalhadores da 

construção civil (movimentação de terra, concretagem, alvenaria, etc.), da montagem de 

estruturas metálicas, da montagem de equipamentos, da montagem de sistemas de 

tubulação, da aplicação de isolamento, da aplicação de pintura industrial, da montagem 

elétrica e instrumentação, administradores das equipes, pessoal de planejamento, etc. O 

QUADRO 6.3.1.2-1 apresenta a distribuição, por categoria, da mão de obra prevista na fase 

de implantação de cada bloco gerador. 
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QUADRO 6.3.1.2-1 

MÃO DE OBRA PREVISTA NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

Função Número 

Nivel Médio 2.016 (total) 

Encarregado ou mestre de mecânica 40 

Encarregado ou mestre eletricista 33 

Encarregado ou mestre de tubulação 60 

Encarregado ou mestre de instrumentação 14 

Encarregado ou mestre de pintura 16 

Encarregado ou mestre de isolamento 16 

Mecânico ajustador 101 

Mecânico montador 181 

Encanador 212 

Soldador 234 

Montador 72 

Isolador 81 

Pintor 85 

Eletricista de força e controle 125 

Eletricista montador 97 

Instrumentalista 15 

Instrumentalista montador 42 

maçariqueiro 40 

Serralheiro 19 

Jatista 40 

Ajudante 493 

Niveis Técnico e Superior    384 (total) 

Engenheiro chefe 18 

Supervisor de construção 22 

Supervisor de montagem 22 

Supervisor de planejamento e controle 22 

Assistente técnico 38 

Ténico de planejamento e controle 22 

Técnico de segurança 10 

Técnico de Materiais 7 

Técnico de Qualidade 7 

Médico de Segurança do Trabalho 1 

Enfermeiro 3 

Inspetor de Garantia de Qualidade 3 

Topógrafo 3 

Auxiliar de Topógrafo 6 

Comprador 11 

Técnico administrativo 7 

Auxiliar administrativo 22 

Auxiliar de Escritório 7 

Cadista 10 

Almoxarife 29 

Auxiliar de Almoxarife 29 

Ferramenteiro 19 

Apropriador 9 

Apontador / Medidor 19 

Motorista 24 

Copeiro 7 

Vigia 7 

Total  2.400 
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Durante as obras civis será utilizada mão de obra qualificada disponível na região, composta 

por subcontratados e contratados temporários. Ressalta-se que de forma geral, serão 

gerados empregos temporários e de média duração, durante a fase de implantação do 

empreendimento. Já durante a montagem dos equipamentos e instalação eletromecânica 

será utilizada mão de obra especializada, sendo a maioria fornecida pelos fabricantes dos 

equipamentos. 

 

Destaca-se que foi adotado como regime de trabalho um único turno, com duração de 8 

horas, podendo ser executadas atividades nos finais de semana e nos feriados, mediante 

comunicação prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/RJ). 

 

Salienta-se também que não serão disponibilizados alojamentos no canteiro de obras. Os 

trabalhadores residentes na região ou em cidades próximas ou em alojamento externo à 

área da GNA, serão transportados para as frentes de obra por ônibus próprios das 

empreiteiras. 

 

A FIGURA 6.3.1.2-1 apresenta o histograma de mão de obra, considerando os 39 meses 

previstos para a fase de obras de implantação de cada bloco da UTE e suas estruturas 

extramuros. 
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FIGURA 6.3.1.2-1 

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA – FASE DE IMPLANTAÇÃO 
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6.3.1.3 Transporte dos Trabalhadores 

 

Conforme citado anteriormente, os trabalhadores serão transportados para as frentes de 

obras por ônibus próprios das empreiteiras. Considerando que todos os colaboradores da 

força laboral serão conduzidos ao trabalho por transporte coletivo, prevê-se fluxo médio de 

cerca de 28 ônibus/dia (considerando a capacidade máxima de cada ônibus sendo 40 

lugares). Durante a fase de pico das obras de implantação prevê-se um fluxo 60 ônibus/dia 

nos períodos de início e fim de expediente. 

 

Destaca-se que será elaborado um plano de transportes que será inserido no Programa de 

Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO), contemplando as rotas a serem utilizadas, 

horários de circulação. Em conjunto com as autoridades locais e com as comunidades, serão 

estabelecidos procedimentos de segurança: sinalização, condutas preventivas (horários de 

maior circulação), seguindo as normas internas do Porto do Açu e em conformidade com o 

Código de Transito Brasileiro. 

 

6.3.1.4 Equipamentos 

 

Para execução das obras da fase de instalação da UTE são listados a seguir os principais 

equipamentos fundamentais que darão suporte as atividades desenvolvidas: 

 

 Guindaste sobre pneus (70 t); 

 Guindaste sobre pneus (9 t); 

 Máquina de Solda – 375 A; 

 Teodolito Kem; 

 Conjunto para jato de areia; 

 Compressor de ar; 

 Máquinas para dobrar tubos; 

 Máquina elétrica para rosquear; 

 Betoneira Elétrica; 

 Lixadeira/esmerilhadeira; 

 Macaco hidraulico; 

 Caminhão Munk; 

 Equipamento pneumático para pintura; 

 Bomba para esgotamento; 

 Bomba para testes; 

 Veiculos utilitários. 

 

6.3.1.5 Energia 

 

A energia elétrica nessa fase será fornecida por meio de geradores à diesel e distribuída por 

uma rede provisória. Os geradores deverão ser instalados em área especialmente destinada 

para este fim, provida de lençol impermeabilizante, barreiras protetoras para contenção de 

qualquer vazamento e contenção de drenagem oleosa. 
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A iluminação do canteiro de obras deverá seguir as premissas constantes da Norma NBR-

5413 da ABNT, e deverá utilizar luminárias de alto rendimento e lâmpadas fluorescentes 

tubulares ou econômicas nas áreas de escritórios, sanitários, almoxarifados, salas técnicas, 

de reuniões e salas de apoio. 

 

6.3.1.6 Água 

 

Toda a água na fase de implantação do empreendimento (obras e consumo humano) será 

captada a partir de poço tubular, podendo ser utilizado como alternativa para fornecimento 

de água caminhões pipa no inicio e no decorrer das obras se o poço não estiver pronto. A 

água armazenada em reservatórios apropriados para atender as instalações do canteiro. 

Será construído um sistema provisório de abastecimento de água, constando de reservatório 

elevado e rede de distribuição. 

 

Considerando a presença média de 1.122 colaboradores/dia nas obras da fase de instalação 

de cada bloco da UTE Novo Tempo e um coeficiente de retorno de 80% (NBR 9649), estima-

se que serão consumidos 87,5 litros/pessoa/dia tendo-se como base a contribuição de 70 

litros/pessoa/dia de efluentes sanitários, conforme estabelecido na Tablea 3 da DZ-215.R-

4. Pode-se, portanto, considerar o consumo médio de água de 98,2 m³/dia, sendo que no 

dia de maior consumo, estima-se um valor de 1.12,9 m³/dia. No pico das obras estima-se o 

consumo máximo de 210,0 m³/dia considerando-se a presença de 2.400 trabalhadores, 

sendo que o dia de maior consumo no pico é de 241,5 m³/dia. 

 

6.3.1.7 Efluentes 

 

Efluentes gordurosos 

 

O canteiro de obras central possui sistema de tratamento dos efluentes gordurosos 

composto por caixa coletora com gradeamento e caixa de derivação, caixas de gordura e 

caixa de junção. O efluente produzido será endereçado à rede coletora de efluentes 

domésticos. 

 

Efluentes domésticos 

 

Os efluentes domésticos previstos na fase de implantação serão provenientes apenas do 

refeitório, sanitários e área administrativa, localizada no canteiro de obras licenciado no 

âmbito do Pátio Logístico (LI N° IN001099).  

 

Considerando-se a presença média de 1.122 colaboradores/dia, durante a fase de 

implantação, e a geração média de 70/litros/pessoa/dia (segundo estabelecido na Tabela 3 

da DZ-215.R4), estima-se a geração de 78,5 m³/dia de efluentes domésticos. Em relação à 

máxima geração diária, considerando-se a presença de 2.400 funcionários/dia, estima-se 

geração de pico correspondente a 168,0 m3/dia. 
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Os efluentes domésticos brutos gerados na fase de implantação serão captados por meio 

de redes coletoras e encaminhados para estação de tratamento de efluentes (ETE) a ser 

instalada no Canteiro de Obras Central em área já prevista no layout, ou por fossas 

estanque, com coleta regular do esgoto por caminhões limpa-fossa de empresas 

licenciadas.  

 

Nota-se que atualmente nessa área existe uma ETE instalada dimensionada para o 

tratamento de 700 contribuintes/dia, que se encontra bloqueada para manutenção, sendo o 

esgoto gerado no canteiro de obras central removido por caminhões limpa-fossa de 

empresas licenciadas. 

 

Ressalta-se que nas frentes de obras serão instalados banheiros químicos, sendo o efluente 

destes encaminhado para sistemas de tratamento de empresas licenciadas e/ou para a nova 

ETE que poderá ser instalada no canteiro de obras. 

 

Em complementação aos banheiros químicos as frentes de trabalho terão contêineres 

sanitários acoplados a fossas-estanque, com coleta periódica do esgoto por empresa 

licenciada por meio de caminhão limpa-fossa. Essas instalações sanitárias atenderão às 

disposições das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 

especialmente NR 18 e NR 24. 

 

Medidas de controle - Estação de tratamento de efluentes (ETE) domésticos e fossas 

estanque 

 

Será instalada uma estação de tratamento de efluentes (ETE) domésticos ou um conjunto 

de contêineres sanitários acoplados a fossas estanques, em área já prevista do Canteiro de 

Obras Central, para atender as obras de implantação da UTE Novo Tempo. 

 

Para efeito de dimensionamento do sistema de tratamento, considerou-se o pico de 2.400 

funcionários/dia com uma geração per capita de 95 litros/dia, sendo estimada uma vazão 

média de 228 m³/dia de efluentes domésticos a serem tratados. Com a vazão média, calcula-

se a vazão de projeto do sistema de tratamento, considerando os coeficientes para hora pico 

(k1 =1,2) e dia pico (k2=1,5), como sendo 410 m³/dia. 

 

Tendo em vista que o esgoto a ser tratado é essencialmente orgânico, caso se opte pela 

instalação da ETE, a mesma será de reator anaeróbio por fluxo ascendente, que atinge 

eficiência elevada com baixos custos de implantação, operação e manutenção, seguido por 

um tratamento aeróbio por filtro biológico aerado submerso para garantir um efluente final 

clarificado e de melhor qualidade. Haverá remoção substancial de sólidos em suspensão e 

a redução de DBO será na faixa de 85%. A referida ETE será constituída pelas seguintes 

unidades: 
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Gradeamento 

Será utilizada uma grade de barras, com a função de reter sólidos grosseiros e materiais 

estranhos ao tratamento. Podendo ser realizada neste mesmo tanque a desarenação do 

efluente. 

 

Reator(es)  Anaeróbio(s) de Fluxo Ascendente (RAFA) 

Reatores biológicos destinados ao tratamento dos efluentes sanitários baseados no 

processo anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo e Filtros Aeróbios Submersos 

(FBAS).  No tratamento por fluxo ascendente tanto o esgoto quanto o ar difuso são 

introduzidos na parte inferior do tanque e são forçados a passar pelo meio suporte onde se 

encontram os microrganismos que formam o biofilme. Estes microrganismos utilizam o 

oxigênio do ar e oxidam os compostos orgânicos disponíveis no esgoto. 

 

Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS) 

Tanque preenchido com material plástico poroso, através do qual o esgoto tratado nos 

reatores anaeróbios e ar difuso fluem permanentemente. O FBAS é caracterizado por 

apresentar três fases distintas: 

Fase sólida: formada pelo meio suporte e pelas colônias de microrganismos que nele se 

desenvolvem, sob a forma de um filme biológico (biofilme); 

Fase líquida:  constituída pelo líquido em permanente escoamento através do meio poroso; 

Fase gasosa: composta pela aeração artificial e pelos gases resultantes da atividade 

biológica. 

 

Decantador Secundário (DS) 

Tanque que promove a sedimentação dos flocos produzidos no FBAS, possibilitando um 

efluente final clarificado. 

 

O arranjo esquemático do sistema de tratamento de efluentes proposto é apresentado na 

FIGURA 6.3.1.7-1. 
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FIGURA 6.3.1.7-1 

ARRANJO ESQUEMÁTICO DA ETE  

 

 

Os efluentes domésticos gerados serão tratados, em suas origens, em níveis adequados 

para reduzir as concentrações de seus parâmetros considerados como poluentes orgânicos 

e inorgânicos até os níveis legalmente estabelecidos pela Resolução Conama nº 430/11, 

DZ-215 R4 e NT-202 R10.  

 

Após tratamento, dentro das prescrições das referidas resoluções os efluentes serão 

encaminhados a rede coletora do sistema de esgoto doméstico do canteiro de obras central. 

 

Destaca-se que alternativamente à implantação da ETE no Canteiro de Obras Central, assim 

como nas frentes de obra, considera-se a instalação de contêineres sanitários acoplados a 

fossas estanque, com coleta regular do esgoto por caminhões limpa-fossa de empresas 

licenciadas. 

 

6.3.1.8 Emissões Atmosféricas 

 

As emissões potenciais durante a fase de implantação da UTE serão oriundas das atividades 

de movimentação de terra e de caminhões, caracterizando-se principalmente por material 

particulado e poeira.  

 

Em menor escala serão emitidos gases de combustão provenientes da operação dos 

geradores de energia e de veículos e maquinários movidos a diesel, como o dióxido de 

enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos 

(HC), que não representam valores significativos.  
 

Medidas de Controle 

 

Como principal medida de controle das emissões de material particulado e poeira decorrente 

da utilização de vias de acesso não pavimentadas e movimentação de terra, destaca-se a 
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umectação das vias de tráfego (internas e acessos) e controle de velocidade de tráfego em 

vias não pavimentadas limitada a 20 km/h, para abatimento de pó.  

 

Deverão ser realizadas lavagens periódicas de veículos e equipamentos minimizando a 

quantidade de sedimentos transportados para as vias. Todas as caçambas de caminhões 

de transporte de terra e brita, deverão ser protegidas com lonas, evitando-se a emissão de 

poeira em suspensão. 

 

Haverá ainda manutenção e inspeção periódicas nos veículos e equipamentos a serem 

utilizados, como medida preventiva de emissões decorrentes da queima de combustível.  

 

Destaca-se que também será previsto o uso de caminhões pipa para umectação do terreno 

durante a fase de implantação, para mitigação e controle de emissões de material 

particulado (levantamento de poeira) docorrente das atividades de terraplenagem e da 

circulação de veículos em áreas não pavimentadas. A partir do momento em que as ruas 

internas da usina forem pavimentadas, o uso de caminhões pipa para umectação será 

encerrado. 

 

Para evitar o carreamento de sedimentos para fora dos limites do empreendimento, serão 

previstas bacias de sedimentação e contenção dimensionados para o volume de chuva 

esperado para o período em que estiver sendo realizado as atividades de terraplenagem. 

 

6.3.1.9 Resíduos Sólidos 

 

Os resíduos sólidos previstos na fase de implantação da UTE Novo Tempo serão 

segregados conforme a Resolução Conama nº 307/02 e Norma ABNT NBR 10.004/04. 

 

Resolução Conama nº 307/02:  

 

Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados 

a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura; 

Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas especificas. 

Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas. 
 

Norma ABNT NBR 10.004/2004: 

 

 Resíduos perigosos -Classe I: oleosos e latas de tinta vazias, lã de rocha, bem como 

tambores, panos, estopas, papéis etc., contaminados por graxa, óleo ou tintas.  
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 Resíduos Não Perigosos Não Inertes – Classe II A: Resíduos de varrição, orgânicos, entre 

outros 

 Resíduos Não Perigosos Inertes – Classe II B: Papel, papelão, latas de alumínio, plástico, 

entre outros provenientes das estruturas de apoio como escritórios, refeitório, 

almoxarifado, etc. 

 

Considerando a média de 1.122 funcionários/dia e geração de 500g de resíduo/pessoa/dia, 

prevê-se geração média de 561 kg de resíduo doméstico/dia. 

 

Devido a geração de resíduos oleosos, relacionados à operação e manutenção dos 

equipamentos e veículos pesados, existe o risco potencial de derramamento de 

combustíveis e lubrificantes durante as atividades previstas. De modo geral, os possíveis 

derramamentos costumam ser em pequenos volumes, não sendo previstos derrames em 

solo exposto. Nos locais de abastecimento, oficina, etc., está prevista a impermeabilização 

do piso e a instalação de caixas separadoras de água e óleo.  

 

Os resíduos oleosos serão encaminhados, quando possível, para empresas recuperados de 

óleo devidamente licenciadas para este fim. Quando da negativa da possiblidade, os 

resíduos oleosos serão destinados aos aterros industriais devidamente licenciados, que 

possam receber este tipo de resíduo.  

 

Os resíduos orgânicos serão encaminhados para aterro sanitário da região, contanto que 

estes possuam capacidade de suporte e as devidas licenças ambientais. Os resíduos inertes 

serão encaminhados para aterro de resíduos inertes, também licenciados.  

 

Em relação aos demais resíduos passíveis de reciclagem, decorrentes dos equipamentos, 

e aos materiais que serão utilizados nesta fase, estes poderão ser encaminhados para 

reciclagem e/ou coleta seletiva. 

 

Todos os resíduos gerados, tanto na fase de implantação, como na fase de operação, serão 

destinados com empresas devidamente credenciadas para essa atividade. 

 

O QUADRO 6.3.1.9-1 apresenta os principais resíduos a serem gerados durante a fase de 

implantação, e as suas respectivas quantidades e destinações. 
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QUADRO 6.3.1.9-1 

 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO  

 

Tipo 

Classificação 
Quantidade de 

Material/Mês 

Armazenamento 

Temporário 
Destinações Finais ABNT NBR 

1004:2004 

Conama 

307/02 

Resíduo 

Ambulatorial 

(m³) 

Classe I Classe D 0,18 

Contêiner branco 

com saco branco 

leitoso, identificado 

pelo símbolo do 

grupo de risco 

correspondente 

Segregação na Fonte, 

Estocagem 

Temporária, 

Autoclavagem/Incinera

ção, Disposição final 

conforme Resolução 

Conama 358/05 

Lâmpadas 

fluorescentes, 

baterias (unidades) 

Classe I Classe D 75 

Contêiner para 

lâmpadas 

fluorescentes 

Reaproveitamento 

Terceiros / Reciclagem 

Pneumáticos Classe II B Classe B 10 

Dispostos em área 

impermeável e 

protegida contra 

intemperes 

Reaproveitamento 

Terceiros / Reciclagem 

Resíduos de 

Obras: tijolos, 

blocos, telhas, 

placas de 

revestimento, 

etc (m³) 

Classe II B Classe A 105 
Caçamba 

estacionária de 7 m³ 

Segregação na Fonte, 

Estocagem 

Temporária, Reuso, 

Reprocessamento, 

disposição final 

conforme Resolução 

Conama 307/02 

Materiais 

contaminados 

com óleo, 

graxa, tintas, 

solventes, etc 

(m³) 

Classe I Classe D 101,5 
Contêiner de 5m³ 

chapa metálica 
Aterro Industrial 

Resíduo de 

óleo usado (m³) 
Classe I  Classe D 3,6 

Contêiner IBC 

de 1.000 litros 

Segregação na fonte, 

Estocagem temporária 

e re-refino. 

Resíduo 

Orgânico (m³) 
Classe II A Classe B 16 Contêineres de 1 m³ 

Segregação na Fonte, 

Reprocessamento, 

Aterro Sanitário 

Madeira (m³) Classe II B Classe B 480 Contêiner de 5 m³ 
Reaproveitamento 

Terceiros / Reciclagem 

Papel/Papelão 

(m³) 
Classe II B Classe B 130 

Contêiner de coleta 

seletiva 

AZUL 

Reaproveitamento 

Terceiros / Reciclagem 

Plástico (m³) Classe II B Classe B 120 

Contêiner de coleta 

seletiva 

VERMELHO 

Reaproveitamento 

Terceiros / Reciclagem 

Sucata metálica 

(m³) 
Classe II B Classe B 174 

Contêiner de coleta 

seletiva 

 

Reaproveitamento 

Terceiros / Reciclagem 

Vidro (m³) Classe II B Classe B 0,5 

Contêiner de coleta 

seletiva 

VERDE 

Reaproveitamento 

Terceiros / Reciclagem 
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6.3.1.10 Atividades e Equipamentos Previstos 

 

Para a fase de implantação estão previstas atividades de supressão de vegetação e limpeza 

do terreno, terraplenagem, obras civis, montagem dos equipamentos eletromecânicos, etc. 

As obras de implantação da UTE Novo Tempo serão realizadas em conformidade com a 

legislação ambiental vigente, sendo as mesmas descritas a seguir. 

 

Limpeza e preparação do Terreno – Supressão de Vegetação 

 

A limpeza do terreno proposto para implantação da UTE Novo Tempo envolve a remoção 

de cobertura vegetal, representada por fisionomias de restinga de moita, brejos herbáceos 

e áreas antropizadas. A supressão da vegetação será apenas iniciada após obtenção de 

autorização pelo órgão, o IEF/INEA. 

 

A retirada da cobertura vegetal, estimada em cerca de 140.000 m² (14 hectares) se 

restringirá na faixa do terreno onde será implantado o empreendimento e faixa de servidão 

dos dutos de interligação, e envolve a remoção de cobertura vegetal, representada por áreas 

com interferências antrópicas, fisionomias de restinga e brejos herbáceos. 

 

As equipes responsáveis pela supressão da vegetação deverão receber treinamento, de 

forma a realizar os seguintes procedimentos: 

 

a) Identificar a presença de ninhos e animais nas áreas a serem desmatadas e informar a 

ocorrência aos técnicos de meio ambiente responsáveis pelo resgate, afugentamento 

e/ou realocação da fauna; 

b) Não capturar fauna, no resgate, sem a presença da equipe de meio ambiente; 

c) Não abater indivíduos que apresentam animais ou ninhos com filhotes; 

d) Realizar o desmatamento conforme especificações da área técnica e de meio ambiente;  

e) Não deixar restos sobre a vegetação remanescente; 

f) Não executar a prática da queima dos restos da vegetação suprimida; 

g) Não deixar restos de alimento e equipamentos no campo; 

h) Executar as ações de desmatamento sempre com Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), apropriados e em boas condições de uso; 

i) Atender as instruções da equipe de meio ambiente e de fiscalização da obra. 

 

Os locais de obra deverão ser claramente delineados, certificando-se de que não ocorrerá 

nenhuma remoção além dos seus limites. Os galhos e folhas (material mais fino) serão 

picados e distribuídos em áreas a serem recuperadas, a fim de proteger o solo e ofertar 

matéria orgânica na regeneração natural da vegetação nativa e nas áreas onde será 

executado o plantio de mudas de espécies nativas. 
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Movimentação de Terra e Terraplenagem 

 

As etapas seguintes à supressão da vegetação são referentes às atividades de escavação, 

compactação, nivelamento e pavimentação e terão como objetivo atender à cota de 

implantação do empreendimento. O projeto de terraplenagem encontra-se em 

desenvolvimento dentro do escopo do estudo engenharia básica. 

 

Está previsto o aterro para nivelamento do terreno com 0,6 m de argila e 3,0 m de areia.A 

areia deverá ser limpa, destituída de detritos, com o máximo de 5% de material passante na 

peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 x 10-2. 

 

Destaca-se que para o nivelamento do terreno e melhoria da qualidade de suportação do 

solo.o material argiloso e arenoso de empréstimo será obtido de jazidas licenciadas pelo 

INEA na região assim como do Depósito 3, área também já licenciada para esta atividade. 

 

O projeto de terraplenagem considera os seguintes volumes aterro e de área de 

implantação: 

 

 Área total de movimentação de terra: 40 hectares; 

 Volume Aterro com areia: 1.760.000 m³; e 

 Volume da camada de argila: 273.000 m³. 

 

O lançamento do material para execução do aterro deverá ser feito em camadas sucessivas, 

em toda largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento 

e compactação. Para corpo do aterro a espessura da camada solta (não compactada) não 

deverá ultrapassar 0,30 m. Para camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20 

m. Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas: 

 

a) Para o corpo do aterro, na umidade ótima, mais ou menos 3% de tolerância, até se obter 

a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente 

máxima seca (ensaio de Proctor normal); 

b) Para as camadas finais a massa específica aparente seca deverá corresponder a 100% 

da massa específica aparente máxima seca (ensaio de Proctor normal). 

 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 

escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, 

de acordo com a massa específica aparente seca exigida. 

 

Nota-se que para execução dos trabalhos de terraplenagem deverão ser atendidas as 

exigências mínimas indicadas nas normas da ABNT e do DNIT aplicáveis para as atividades 

de escavação, transporte, compactação, drenagem e pavimentação. Esta ação definirá a 

drenagem superficial da área do empreendimento, de forma que fará intervenção em toda a 

área de implantação, devendo obter a conformação e drenagem pluvial necessárias ao 

terreno da UTE. 
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A inclinação dos taludes de aterro, tendo em vista o solo arenoso fino e as condições locais, 

será fornecida pelo projeto executivo. A fim de proteger os taludes contra os efeitos erosivos 

da água serão executadas as obras de drenagem e de proteção mediante a plantação de 

gramíneas e/ou construção de patamares. Havendo a possibilidade de solapamento da saia 

em épocas chuvosas deverá ser construído enrocamento no pé do talude. 

 

As saídas de água das banquetas laterais ou meios-fios conjugados com sarjetas revestidas, 

quando previstas no projeto, serão convenientemente espaçadas e ancoradas na banqueta 

e na saia do aterro. 

 

Outras informações serão fornecidas quando da conclusão do Projeto Executivo/Básico da 

UTE Novo Tempo, previsto para a obtenção da Licença de Instalação – LI. 

 

Na execução dos trabalhos de terraplanagem poderão ser poderão ser empregados tratores 

de lâmina, escavo-transportadores, moto- escavo-transportadores, caminhões basculantes, 

motoniveladoras, rolos de compactação rebocados por tratores agrícolas ou 

autopropulsores, grade de disco para homogeneização e caminhões pipa para 

umedecimento. 

 

Destaca-se que não está prevista a abertura de valas no terreno, uma vez que os dutos de 

interligação da UTE (gasoduto de GN, emissário de efluentes e duto de água do mar) serão 

aéreos e instalados sobre estruturas metálicas de suporte aéreo (pipe racks), conforme 

detalhado anteriormente no item 6.2.  

 

Drenagem  Pluvial 

 

O sistema de drenagem a ser instalado será composto por dois sistemas distintos, o de 

microdrenagem, ou coletor de águas pluviais, que é constituído pelos pavimentos dos 

arruamentos, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e canais de 

pequena dimensão e o de macrodrenagem, constituído por canais de maiores dimensões, 

projetados para cheias.  

 

O projeto de terraplenagem será executado levando-se em consideração a necessidade, 

para a drenagem adequada, dos seguintes componentes: valetas de proteção de taludes, 

descidas d’água, sarjetas, caixas coletoras, bueiros de grade, camada drenante, drenos 

rasos longitudinais, sarjetas, bocas de lobo e poços de visita. 

 

As águas precipitadas sobre a plataforma do aterro conformado (terrapleno) serão captadas 

primeiramente por valetas de proteção próximas às bordas superiores do talude que 

deságuam nas sarjetas e posteriormente nas caixas coletoras e nos bueiros de grade, que 

levarão as águas ao ponto de descarga seguro.  

 

As valetas de proteção de talude têm como objetivo interceptar as águas que escorrem pelo 

terreno natural a montante, impedindo-as de atingir o talude. As valetas de proteção serão 
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construídas em todos os trechos onde o escoamento superficial proveniente dos terrenos 

adjacentes possa atingir o talude, conforme FIGURA 6.3.1.10-1. 

 

FIGURA 6.3.1.10-1 

 REPRESENTAÇÃO DAS VALETAS DE PROTEÇÃO DE TALUDES  

 

 

Junto ao pé de todos os taludes serão inseridas sarjetas de corte com o objetivo captar as 

águas que se precipitam sobre a plataforma e taludes e conduzi-las longitudinalmente até o 

ponto de transição entre o talude e o aterro. 

 

As aguas capatadas pelas valetas de proteção de talude serão conduzidas até as sarjetas 

de corte por meio de descidas d’água. As asguas captadas pelas sarjetas então serão 

conduzidas a caixas coletoras e destinadas a bueiros de greide de onde serão conduzidas 

aos pontos de deságue. 

 

As águas que chegam às áreas pavimentadas serão captadas: pela camada drenante do 

pavimento, em seguida pelos drenos rasos longitudinais até chegar aos poços de visita; e 

pelas sarjetas, que descarregam nas bocas de lobo em seguida nos mesmos poços de visita, 

que transportam essas águas até as descidas d’água. 

 

As águas pluviais das áreas com risco de contaminação por oleosos serão coletadas e 

destinadas a separadores água e óleo e posteriormente dispostas juntamente com efluente 

industrial líquido. 

 

A água de chuva não contaminada será destinada em um ponto de conexão com o sistema 

de drenagem do Clipa. O plano de macrodrenagem pluvial da UTE Novo Tempo é 

apresentada no ANEXO B-6 (NT-00-PLO-GG-0000-002). 
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O local da destinação da água de chuva será definido na engenharia detalhada do projeto 

previsto para a obtenção da Licença de Instalação – LI. 

 

Construção Civil 

 

São consideradas as seguintes atividades relacionadas à construção civil na fase de 

implantação: instalação das fundações; instalação das bases e estruturas de concreto; 

construção das edificações; instalação de demais estruturas; construção dos arruamentos e 

da rede de drenagem pluvial, etc. 

 

Com a conclusão do nivelamento do terreno (terraplenagem), será iniciada a etapa de 

instalação das fundações o dos equipamentos e sistemas da UTE. Para dimensionamento 

destas estruturas, serão utilizados resultados das sondagens geotécnicas realizadas na 

área. As fundações serão construídas em concreto armado e projetadas de acordo com 

normas ABNT. 

 

O processo de colocação das fundações se inicia com a perfuração do solo. A profundidade 

e o diâmetro dos furos serão definidos em função do tipo de estaca a ser utilizada. A 

colocação das estacas é feita em sequência através da utilização de equipamento do tipo 

“bate-estaca”. As primeiras áreas a receberem as estacas serão as bases das turbinas a 

gás, turbina a vapor e caldeira de recuperação. Isso será feito de modo a adiantar o processo 

de construção das bases de concreto de tais equipamentos, pois deverão estar concluídas 

antes do recebimento dos mesmos na obra.  

 

Uma vez concluído o estaqueamento do terreno, serão iniciadas as escavações para a 

construção das bases dos equipamentos e sistemas, da bacia da torre de resfriamento, do 

underground e da lagoa de contenção de efluentes. O cálculo preciso do volume de terra 

removido do terreno para a construção das bases de concreto será definido com mais 

precisão durante o detalhamento do projeto civil e apresentado na fase de solicitação de LI. 

 

A construção das bases de concreto dos equipamentos e sistema da UTE, será feita em 

seqüência as escavações, iniciando-se pelas bases dos equipamentos principais. As bases 

dos equipamentos serão construídas utilizando-se concreto estrutural de resistência 

superior fck = 45 Mpa, vergalhões de aço recozido de diâmetro nominal de 40,0 mm e telas 

(malhas) de aço nervurado. 

 

Em paralelo a construção das bases dos equipamentos, será iniciada a construção das 

fundações (do tipo sapata) e estruturas dos prédios que abrigaram a Sala de Controle, Sala 

de Controle da Subestação, Oficina, Almoxarifado, Salas Administrativas, Refeitório, 

Vestiário e Guarita. Além dos prédios também serão iniciadas as obras civis da estação de 

tratamento de água, tratamento de efluentes e da bacia da torre de resfriamento. 

 

Os prédios serão construídos em alvenaria sobre lajes pré-moldadas de concreto com 

fechamento lateral também em alvenaria, utilizando tijolos pré-fabricados de cimento com 
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revestimento de reboco paulista, sobre chapisco de cimento e areia grossa com aplicação 

de massa corrida sobre o reboco e pintura do tipo látex. Nas salas de controle e sala elétrica 

serão construídos pisos elevados para passagem e acomodação dos cabos elétricos. O forro 

dos prédios será protegido contra calor e ruído excessivo. A cobertura dos prédios será feita 

com telhas metálicas com queda única, apoiadas e fixadas sob estrutura metálica do tipo 

treliça. 

 

As estruturas metálicas obedecerão às normas ABNT, ISO e DIN e os materiais dos perfis 

metálicos obedecerão às normas ASTM. 

 

Montagem Eletro-mecânica 

 

A montagem eletromecânica compreende basicamente a instalação dos turbogeradores, da 

subestação, dos transformadores e interligações mecânicas e elétricas, além da instalação 

de sistemas elétricos e controle digital. 

 

A montagem eletromecânica da UTE é a fase mais complexa e que requer o maior número 

de pessoas e equipamentos, sendo que o pico de mão-de-obra será durante a montagem 

das turbinas e início da montagem das caldeiras, onde serão necessários caldeireiros, 

soldadores, encanadores, mecânicos, eletricistas, ajudantes e etc.  

Os equipamentos utilizados durante a montagem serão definidos pela empreiteira, de acordo 

com a filosofia de montagem adotada pela mesma. Durante a montagem eletromecânica 

deverão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

 

 Guindaste de grande capacidade: para colocação das Turbinas (gás e vapor nas bases), 

montagem dos painéis das Caldeiras e movimentação de equipamentos com peso 

superior a 25 toneladas, com capacidade nominal de manuseio de carga variando de 30 

a 350 t. 

 Guindastes de pequena capacidade: para auxiliar na montagem de equipamentos de 

peso inferior a 25 toneladas (bombas, tubos, alguns transformadores, etc.), bem como 

caminhões muncks com capacidade de manuseio de até 15 t. 

 Empilhadeiras: para a movimentação e transporte de equipamentos dentro da área de 

montagem e almoxarifado 

 Plataformas elevatórias: para acesso a piperacks, estruturas de difícil acesso acima de 3 

m de altura. 

 Caminhões: para o transporte de equipamentos e material de uso na obra fora da área 

de montagem. 

 

Ao serem recebidos no canteiro de obras, os volumes grandes (turbina, gerador, módulos 

de controle e proteção da turbina/gerador, etc.) serão colocados diretamente nas respectivas 

bases de concreto, evitando super alocação de equipamentos de transporte e de locais de 

armazenamento. 
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A regulagem e testes dos equipamentos também serão realizados nesta fase. Somente 

depois de todos os ajustes é que o sistema será considerado apto para operação segura e 

conseqüente produção de energia elétrica. 

 

A lista dos principais equipamentos a serem instalados blocos geradores UTE-1 e UTE-2 da 

UTE Novo Tempo é apresentada no ANEXO B-7 (LI-PRL-14500-001_A_rev_1). 

 

6.3.1.11 Técnicas Construtivas 

 

Conforme mencionado anteriormente a UTE Novo Tempo será constituída por dois blocos 

idênticos e independentes, sendo a que implantação do bloco UTE-2 poderá ser em 

momento posterior ao bloco UTE-1, em função da demanda do mercado. 

 

A implantação de cada bloco da UTE Novo Tempo contempla além da instalação da unidade 

geradora, as estruturas extramuros de interligação, detalhadas no item 6.2, e representadas 

na FIGURA 6.3.1.11-1, constituídas pra cada bloco por seus respectivos: 

 

 Dutos de interligação (gasoduto, emissário de efluentes e adutora de água do mar) ; e  

 Linha de transmissão de conexão com a Subestação Principal do Acu 345 kV. 

 

FIGURA 6.3.1.11-1 

TRAÇADO DAS ESTRUTURAS EXTRAMUROS DE APOIO 

 

 

 

A seguir serão detalhadas as técnicas construtivas para instalação das estruturas 

extramuros supracitadas. 
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Instalação de dutos de interligação  

 

Cada bloco da UTE Novo Tempo contará com seu respectivo gasotudo para abastecimento 

de gás natural, duto de água do mar e duto emissário de efluentes. Os dutos de interligação 

de ambos os blocos da UTE correrão em paralelo e serão aéreos, sendo que em 

determinados trechos serão instalados sobre piperack para a travessias de áreas alagadas 

(lagoa do Veiga), bem como cruzamentos sobre via de circulação interna do Porto do Açu 

(Via 2). 

 

O inicio da implantação dos dutos se inicia com a liberação da faixa de servidão, que será 

compartilhada. A limpeza consiste na restauração da faixa de domínio, do espaço de 

trabalho temporário e das rotas de acesso temporárias. Atividades específicas incluem 

remoção e disposição de rochas, detritos e excesso de lixo, recolocação de solo na extensão 

necessária, medidas para controle da erosão e recolocação da camada superficial do solo. 

 

Deve ser realizada a limpeza completa da faixa e dos terrenos utilizados durante os serviços 

de construção, retirando-se equipamentos, ferramentas e sobras de materiais. As faixas de 

servidão para os dutos será compartilhada e terá 10 m de largura conforme ilustrado 

anteriormente na FIGURA 6.2.1.1-2, e representado a seguir na FIGURA 6.3.1.11-2. 
 

FIGURA 6.3.1.11-2 

REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DAS FAIXAS DE SERVIDÃO DOS DUTOS DE 

INTERLIGAÇÃO DA UTE NOVO TEMPO 

 

 

Como observa-se na FIGURA 6.3-10, o projeto considera dois tipos de arranjo para 

instalação aérea dos dutos de interligação. A seção “A” considera os dutos aéreos alinhados 

horizontalmente e dispostos conforme o tipo do fluido. Na seção “B”, devido à travessia aérea 

sobre a Lagoa do Veiga e à restrição de espaço no molhe norte do Canal de Acesso ao 

Terminal 2 (T2), os dutos serão montados sobre piperack de 3 níveis, um para cada tipo de 

fluido: água salobra, efluentes e gás natural. 
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Considerando a morfologia do terreno e o traçado proposto, bem como a estratégia de 

construção da dutovia (gasoduto, adutora e emissário), não haverá a necessidade de ajustes 

significativos na morfologia do terreno. 

 

A construção e montagem dos dutos será aérea, estando incluída a execução de travessias 

de áreas alagadas (lagoa do Veiga), bem como cruzamentos sobre via de circulação interna 

do Porto do Açu (Via 2). Para a ambas as travessias o método construtivo consistirá na 

construção de um piperack que permita vão livre de 6 m de altura. 

 

Os dutos terão sistema de pintura para resistir a condição salina (no mínimo C5M da ISO-

12944-2 de 1998). Nota-se que serão instaladas juntas de isolamento elétrico nos dutos de 

gás natural, antes dos pontos de enterramento e nas áreas de lançamento e recebimento de 

“pig’s”, de modo a evitar fugas de corrente do sistema de proteção catódica. 

 

No terreno onde os dutos correrão paralemente na superfície serão instalados dormentes e 

suportes para tubulação conforme exemplicado na FIGURA 6.3.1.11-3. 

 

FIGURA 6.3.1.11-3 

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE DUTOS AEREOS SOBRE SUPORTES 

 

  

 

Após a preparação dos dormentes e suportes de tubulação, é chegada a ocasião de se 

perfilar os tubos ao lado dos suportes, para serem soldados. A distribuição de tubos consiste 

no alinhamento dos mesmos de forma que sejam posicionados para serem unidos em 

sequência. 

 

Inspetores irão monitorar a atividade para garantir que o duto esteja sendo manuseado de 

forma a evitar danos, que todos os parâmetros especificados pelo procedimento de solda 

estejam sendo seguidos, que os soldadores sejam qualificados. Devem verificar, ainda, se 

as condições meteorológicas estão adequadas para a soldagem. 

 

Nenhum resto de material ou detritos deve ser deixado na faixa de domínio ou colocado na 

vala. Todas as soldas que não forem aceitas pelo controle de qualidade, sendo reprovado 
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em algum ensaio não destrutivo, serão reparadas ou substituídas, dependendo do nível do 

defeitos encontrados, usando-se procedimentos qualificados para este fim. 

 

Ensaios não-destrutivos são ensaios executados por profissionais qualificados pela 

ABENDE – Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos para inspecionar soldas, em 

conformidade com o PIT – Plano de Inspeção e Testes estabelecidos durante o 

detalhamento da engenharia. Estes ensaios podem ser: gamagrafias, liquido penetrante, 

partícula magnética e ultrassonografia. 

 

Após inspecionadas, efetua-se a limpeza interna dos tubos para a remoção de detritos e/ou 

impurezas existentes. Após a soldagem, as extremidades das colunas deverão ser mantidas 

fechadas com o uso de tampões, para evitar a entrada de animais ou a deposição de 

quaisquer detritos e/ou impurezas no interior dos tubos. Todas as sobras de materiais 

deverão ser recolhidas e levadas para o canteiro de obras. 

 

Destaca-se que serão instalados sinais de marcação dos dutos e sinalização aérea, podendo 

em determinadas áreas ser instaladadas grades pintadas para sinalizar que há dutos 

existentes nessa área. 

 

Instalação das linhas de transmissão de conexão 

 

Cada bloco da UTE Novo Tempo contará com uma LT de conexão de 345 kV, com cerca de 

3 km de extensão, para interligação na SE Açu. Os dados técnicos das linhas de transmissão 

de conexão são apresentados no item 6.2 deste capítulo.  

 

As LT, conforme traçados pré-selecionados irão transpor arruamentos internos do Sepa, 

percorrendo, na maioria da extensão, em paralelo às vias existentes e portanto, não será 

necessária a abertura de estradas de acesso. 

 

Destaca-se que a área impactada pelas LT de conexão que interligarão a UTE Novo Tempo 

a SE Açu é basicamente ocupada por área industrial e pequenas interferências em área 

mais alotropizada pelas ações de viabilização do Porto do Açu. 

 

O inicio da implantação das LT se dará com a liberação da faixa de servidão, que será 

compartilhada pelas duas linhas e terá uma largura total de 80 m. A faixa deverá ser limpa 

e livre de entulhos de qualquer espécie, inclusive troncos de árvores e arbustos, não sendo 

permitida a destoca, porém, a vegetação rasteira deverá ser preservada. 

 

Nota-se que serão adotados procedimentos que visam reduzir ao máximo a supressão de 

vegetação decorrente da implantação das LT, evitando, assim, a limpeza da faixa de 

servidão. Destaca-se que as atividades de supressão de vegetação só serão realizadas após 

ter autorização do órgão ambiental competenten, o Inea. 
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No trajeto das linha de transmissão de conexão encontram-se travesias apenas sobre vias 

de circulação internas do Porto do Açu. As travessias deverão atender à norma NBR 5422:85 

devendo ser instaladas esferas de sinalização nos pontos de cruzamentos com as vias de 

circulação interna e deverão atender as normas NBR 6535:2005 e NBR 7276:2005. 

 

A implantação das praças de montagem de torres serão as menores possíveis, tendo como 

média uma área com dimensões de 30 x 30 m e não está prevista a execução de corte de 

terreno. As praças de lançamento de cabos também serão as menores possíveis, sendo que 

a dimensão máxima poderá ser de até 50 x 50 m. Sempre que possível essas praças estarão 

posicionadas fora das áreas de mata, para evitar a supressão de vegetação. 

 

Visando minimizar danos ao meio ambiente, cuidados especiais serão tomados na 

implantação dessas duas praças, incluindo o reafeiçoamento do terreno e a sua revegetação 

após o uso. 

 

Serão utilizadas para implantação das torres das LT dois tipos de fundações, a fundação 

típica para torres de suspensão e a fundação típica para torres de ancoragem. Após a 

execução das fundações deve-se verificar as condições gerais do terreno junto a torre, 

corrigindo as falhas ainda existentes, bem como recompondo a vegetação rasteira se o 

terreno for sujeito a erosão. 

 

A implantação das estruturas das torres deverá ser por seções ou peça por peça, 

respeitando as limitações das seções ou peças de grandes dimensões. Todas as porcas 

devem ser apertadas tão logo seja concluída a montagem. Deve ser evitado deixar parafusos 

parcialmente apertados comprometendo assim as peças. 

 

O içamento das peças ou seções das torres será por meio de guinchos e guindastes, 

devendo ser executado de forma a respeitar os limites da movimentação dos mesmos. 

Deverão ser previstos dispositivos de proteção à galvanização e às abas dos perfilados, nos 

pontos de aplicação dos ganchos e estropos. 

 

Uma vez completada a montagem, antes de serem instalados os cabos condutores e 

páraraios, as estruturas deverão estar livres de esforço anormal em qualquer de suas partes, 

provenientes de montagem defeituosa. Todas as partes que estiverem mal montadas serão 

retiradas, remontadas ou substituídas. 

 

Antes de iniciar a instalação dos cabos, as estruturas deverão estar reapertadas e revisadas, 

bem como, deverá ser obedecido o tempo de cura de eventuais concretagens. Para o início 

do lançamento, a empreiteira deverá dispor de equipamentos de comunicação eficiente 

(rádios) no “puller”, no freio, na ponta dos cabos a serem lançados, e em todas as travessias 

de vias e outros pontos de controles necessários. 

 

O início do lançamento só será autorizado após teste de funcionamento eficiente dos 

equipamentos de comunicação. Os serviços de lançamento, regulagem e fixação de cabos 
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incluem a execução de luvas de emenda, terminais de compressão, “jumpers”, instalação de 

amortecedores, separadores, eventuais luvas de reparo, aterramento do cabo guarda, bem 

como a execução de pingos, conexões nas SE e tudo o mais necessário para execução dos 

serviços.  

 

Deverá ser preparado um “Plano de Lançamento” para cada trecho de lançamento dos 

cabos, prevendo otimizar a aplicação das bobinas com mínimo de emendas e sobras onde 

deverão constar os seguintes dados: 

 

 Método a ser adotado para lançamento do(s) cabo(s), bem como para eventual retirada; 

 Número das estruturas e distâncias progressivas; 

 Tipo da estrutura e tipo de fixação do cabo em questão (suspensão ou ancoragem); 

 Comprimento horizontal dos vãos; 

 Comprimento do lance regulado; 

 Comprimento total do tramo regulado; 

 Ângulos de deflexão da LT; 

 Localização dos equipamentos de lançamento; 

 Distância do guincho e do freio com relação às estruturas; 

 Estrutura inicial e final de cada trecho a ser nivelado. 

 

6.3.1.2.4 Urbanização e Paisagismo 

 

Estas atividades visam à implantação de áreas verdes em setores da planta industrial da 

UTE, devendo atingir objetivos distintos, sendo: (i) criar espaços internos à planta, 

integrando as unidades sistêmicas como canteiro de obras; acessos viários, subestação de 

energia e a própria unidade produtiva; (ii) implantar cortinas verdes ou barreiras vegetais no 

entorno da UTE com o intuito de minimizar a dispersão de gases e ruído, que podem afetar 

os receptores dos núcleos urbanos próximos e (iii) recompor áreas degradadas e ou sem 

cobertura vegetal natural ocorrentes neste entorno e que não terão usos definidos. 

 

Além destas funções as atividades buscam à: 

 

 promover contenção de processos erosivos em locais sem vegetação arbórea; 

 recuperação de áreas deterioradas e erodidas, e; 

 promoção de novos ambientes com suporte para fauna visitante; 

 aumento do conforto térmico aos trabalhadores da UTE. 

 

Além disso, estas áreas visam a minimizar o efeito da dispersão de poluentes atmosféricos 

e de ruídos, oriundos da operação da UTE.  

 

As mudas utilizadas para fomentar os Programas de Recomposição Florestal, Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas e Projetos Paisagísticos de empreendimentos já 

licenciados no Clipa, atualmente, são produzidas no Viveiro da Prumo Logística S.A., 

denominado de Viveiro Institucional. Este se encontra instalado junto ao Centro de Visitantes 
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do Porto do Açu (Cevispa). A capacidade de produção do viveiro institucional é de 500.000 

mudas/ano e atualmente a produção de mudas tem trabalhado com 65 espécies de restinga. 

O QUADRO 6.3.1.2.4-1 apresenta a lista de espécies de restinga produzidas no viveiro.  

 

QUADRO 6.3.1.2.4-1 

LISTA DE ESPÉCIES PRODUZIDAS NO VIVEIRO INSTITUCIONAL 

 

Espécie Nome Científico Família G.E. 

Abajurú Chrysobalanus icaco Chrysobalanaceae Clímax 

Abaneiro Clusia hilariana Clusiaceae Clímax 

Aguapeba Pouteria psmmophila Sapotaceae Secundária 

Almescla Protium heptaphyllum Burseraceae Pioneira 

Angelim Andira fraxinifolia Fabaceae Secundária 

Aperta cu Eugenia astringens Myrtaceae Secundária 

Apertão Eugenia pluriflora Myrtaceae Clímax 

Araçá casca grossa Psidium cattleianum Myrtaceae Clímax 

Araçá pedra Psidium araca Myrtaceae Clímax 

Araçá pêra Psidium sp2. Myrtaceae Clímax 

Arco de pipa Erythroxylum cf. pulchrum Erythroxylaceae Clímax 

Aroeira Schinus terebentifolia Anacardiaceae Pioneira 

Azeitona Eugenia ovalifolia Myrtaceae Pioneira 

Bacupari Garcinia brasiliensis Clusiaceae Secundária 

Bolo Coccoloba alnifolia Polygonaceae Pioneira 

Burra leiteira Sapium glandulatum Euphorbiaceae Pioneira 

Calombo Pera glabrata Euphorbiaceae Secundária 

Camboinha Myrciaria tenella Myrtaceae Clímax 

Cambucá Plinea cf. edulis Myrtaceae Secundária 

Cambucazinho Myrtaceae sp.1 Myrtaceae Clímax 

Canela preta Ocotea cf. elegans -  

Canela veado Miconia cinnamomifolia Melastomataceae Pioneira 

Canema Cestrum axillare Solanaceae Secundária 

Capororoca do brejo Myrsine rubra Myrsinaceae Pioneira 

Capororoca folha larga Rapanea guianensis Myrsinaceae Pioneira 

Capororoquinha Rapanea parvifolia Myrsinaceae Clímax 

Coco gurirí Allagoptera arenaria Palmae Pioneira 

Coco tucum Bactris setosa Palmae Secundária 

Embaúba Cecropia lyratiloba Cecropiaceae Pioneira 

Figueira vermelha Fícus tomentela Moraceae Pioneira 

Figueira branca Fícus organensis Moraceae Pioneira 

Figueirinha Ficus sp. Moraceae Pioneira 

Flor roxa Tibouchina clavata Melastomataceae Pioneira 

Folha miúda Myrtaceae Sp.2 Myrtaceae Secundária 

Fruta cor Diospyros inconstans Ebenaceae Secundária 

Fruto de guaxo Cupania emarginata Sapindaceae Pioneira 

Gabiroba Campomanesia cf. xanthocarpa Myrtaceae Pioneira 

Genipabinho Tocoyena bullata Rubiaceae Clímax 

Genipabinho do brejo Rubiaceae sp.1 Rubiaceae Clímax 

Guanandi Calophyllum brasiliensis Clusiaceae Pioneira 

Ingá Inga vera Mimosaceae Pioneira 

Ingá mirim I Inga marítima Mimosaceae Secundária 

Ingá mirim II Inga laurina Mimosaceae Secundária 

Ipomea branca Ipomea Imperati Convolvulaceae Pioneira 

Ipomea roxa Ipomea Pes-Caprae Convolvulaceae Pioneira 

Jacaré Chloroleucon tortum Fabaceae Pioneira 

João branco Calyptranthes brasiliensis Myrtaceae Pioneira 

Juá Ziziphus joazeiro Rhamnaceae Pioneira 

Juramento Capparis flexuosa Capparaceae Clímax 

Maçaranduba Manilkara subsericea Sapotaceae Pioneira 

Maria mole Guapira cf. pernanbucensis Nyctaginaceae Clímax 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sapotaceae
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Espécie Nome Científico Família G.E. 

Micume Tapirira guianensis Anacardiaceae Pioneira 

Mocitaíba Zollernia glabra Fabaceae Secundária 

Mololo Annona glabra Anonaceae Secundária 

Muchila 
Styrax glabratus cf. Cordia 

taguahyensis 
Styracaceae Secundária 

Murici Byrsonima sericea Malpighiaceae Clímax 

Paina Pseudobombax grandiflorum Malvaceae Secundária 

Papagaio Maytenus obtusifolia Celastraceae Clímax 

Pastora Diospyros sp1. Ebenaceae Clímax 

Pau ferro Melanopsidium nigrum Rubiaceae Pioneira 

Pimenta da praia 
Jacquinia brasiliensis cf. 

Jacquinia armilaris 
Myrsinaceae Clímax 

Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae Secundária 

Pitanga lagarto I Eugenia seloii Myrtaceae Clímax 

Pitanga lagarto II Eugenia cf. dichroma Myrtaceae Pioneira 

Quixaba Sideroxylon sp1. Sapotaceae Secundária 

Quixaba de porco Sideroxylon obtusifolium Sapotaceae Secundária 

Quixabinha Scutia arenicola Rhamnaceae Pioneira 

 

Além de cumprirem seu papel ecológico (abrigar espécies da fauna) e ambiental 

(amenização do microclima, controle da poluição sonora, etc.), algumas espécies possuem 

grande potencial paisagístico. Este é o caso de espécies como Byrsonima sericea (Murici), 

Clusia hilariana (Abaneiro), Allagoptera arenaria (Gurirí), Myrciaria tenella 

(Cambuinha),  Tibouchina clavata (Flor roxa), Jacquinia brasiliensis (Pimenta da 

praia),  Andira fraxinifolia (Angelim), Schinus terebentifolia (Aroeira), Ipomea Pes-Caprae, 

Ipomea Imperati, etc. Outras espécies de restinga como as bromeliáceas (Aechmea 

nudicaulis, Neorogelia cruenta, Quesnelia quesneliana, Bromelia antiacantha, etc) e 

cactáceas (Pilosocereus arrabidae e Cereus fernambucensis), as quais não são produzidas 

no Viveiro Institucional, apresentam grande potencial paisagístico e podem ser aproveitadas 

no terreno da UTE para implantação de áreas verdes. 

 

6.3.1.2.5 Controle Ambiental de Obras 

 

Deverão ser adotadas medidas de controle ambiental que minimizam impactos negativos 

oriundos da instalação do empreendimento, as quais deverão serão estruturadas nas fases 

posteriores do licenciamento, no âmbito do Programa de Gerenciamento Ambiental das 

Obras (PGAO). 

 

6.3.1.3 Cronograma de Implantação 

 

A implantação do projeto da UTE Novo Tempo e de todas as demais estruturas extramuros 

que incluem a linha de transmissão, adutora de água, gasoduto e emissário de efluentes 

será dividida em duas fases, referentes a implantação a implantação do bloco UTE-1 e do 

bloco UTE-2 respectivamente. A implantação do bloco UTE-1 e suas Estruturas Extramuros 

está prevista para 39 meses, entre o inicio da mobilização das obras e a data da operação 

comercial, conforme QUADRO 6.3.1.3-1. A segunda fase da UTE Novo Tempo, 

contemplando a implantação do bloco UTE-2, também tem previsão de 39 meses e se 

iniciará após contemplação da outorga do leilão de energia A-5 do projeto. 
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QUADRO 6.3.1.3-1 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO POR BLOCO DA UTE NOVO TEMPO 

 

 

 

Year 2014 2015 2016 2017 2018

Month N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Activity -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

UTE NOVO TEMPO - leilão n

Contrato EPC

NTP Contrato EPC n

Engenharia n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Suprimentos n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Terraplenagem n n n n n n n n n

Construção n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Turbinas no Site n

Back Feed n

Comissionamento a Frio n n n n n n n n n n n

Gas In n

Comissionamento a Quente n n

Primeiro Fogo Turbina a Gás n

Ciclo Simples - Aceitação Operacional

Primeiro Vapor n

Comissionamento Ciclo Combinado n n

Coclo Combinado - Aceitação Operacional

Sistemas Periféricos

Linha de Transmissão n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Gasoduto n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Suprimento de Água Bruta n n n n n n n n n n n n n n n n

FSRU n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Píer e Topsides n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Estruturação O&M n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
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6.3.2 Fase de Operação 

 

A escolha da tecnologia de geração de energia termoelétrica considerou aspectos técnicos 

e operacionais, visando aos objetivos da produção de energia elétrica para atendimento do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) e ao Complexo Industrial do Açu e região. Nessa 

concepção pode-se considerar que a UTE apresenta os seguintes atrativos:  

 

 Alta eficiência; 

 Alta confiabilidade; 

 Elevada segurança e eficácia; 

 Facilidade de manutenção; 

 Baixos custos de operação; e 

 Sistemas de controle operacionais. 

 

Conforme apresentado no início do presente capítulo, a UTE Novo Tempo será composta 

de dois blocos (UTE-1 e UTE-2) independentes, totalizando geração de 3.100 MW.  

 

6.3.2.1 Insumos 

 

Para operação e geração de energia elétrica serão necessários insumos como matérias 

primas (gás natural, água, produtos químicos para processos, etc.) e mão de obra.  

 

6.3.2.1.1 Matérias Primas 

 

Gás Natural (GN) 

 

O gás natural (GN) será o combustível principal da UTE Novo Tempo, sendo previsto o 

consumo 6,5 MM Nm³ para cada bloco da UTE Novo Tempo. O gás natural será fornecido 

a partir da regaseificação do GNL, realizada pelo navio de regaseificação (FSRU – floating 

storage & regaseification unit) a ser atracado no Terminal de GNL licenciado, e enviado para 

cada bloco por meio de gasoduto dedicado, conforme detalhado no Item 6.2. 

 

As especificações do GN são apresentadas no QUADRO 6.3.2.1.1-1 e representam limites 

estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo em seu regulamento técnico ANP no 01/98, 

anexo à Portaria no 41/98, para composição do gás natural, de origem interna ou externa, a 

ser comercializado no país. 
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QUADRO 6.3.2.1.1-1 

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO GN A SER UTILIZADO NA UTE  

 

Características 
Limites – Grupo M 

(Médio Poder 
Calorífico) 

Métodos 

Poder calorífico superior (PCS) (kcal/m³) 8.800 a 10.200 ASTM D 3588 

Densidade relativa do ar 0,55 a 0,69 ASTM D 3588 

Gás sulfídrico (H2S) (mg/m³),máx. 20 ASTM D 5504 ou ISO 6326 - 3 

Enxofre total (mg/m³), máx. 80 ASTM D 5504 ou ISO 6326 - 3 

Dióxido de Carbono (CO2), máx. 2% vol. ASTM D 1945 ou ISO 6971 

Substâncias inertes, máx. 4% vol. ASTM D 1945 ou ISO 6974 

Teor de oxigênio (O2), máx. 0,5% vol. ASTM D 1945 ou ISO 6974 

Ponto de orvalho da água, 1 atm (°C), máx. -45 ASTM D 5454 

 

A  composição  típica  considerada  para  o  gás natural é apresentada no QUADRO 

6.3.2.1.1-2 e as propriedades físico químicas no QUADRO 6.3.2.1.1-3. 

 

QUADRO 6.3.2.1.1-2 

COMPOSIÇÃO TÍPICA DO GN 

 

Componente Porcentagem Molar 

Metano 91,80 

Etano 5,58 

Propano 0,97 

Iso-Butano 0,03 

Normal-Butano 0,02 

Pentano 0,10 

Niotrogênio 1,42 

Dióxido de carbono 0,08 

Total 100,00 

Fonte: Petrobras – GasBol (1993) 

 

QUADRO 6.3.2.1.1-3 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS DO GN 

 

Propriedade 
Condições de 

Referência 
Unidade Gás Natural Metano 

Peso molecular médio - g/mol 17,367 16,043 

Densidade relativa 20°C/1 atm - 0,600 0,554 

Poder calorífico superior - Kcal/m³ 9,270 10,200 

Poder calorífico inferior - Kcal/m³ 8,364 - 

K = Cp/Cv  - - 1,295 1,32 

Viscosidade Dinâmica 20°C cP 0,011 - 

Ponto de fulgor 1 atm °C - -187,7 

Ponto de autoignição 1 atm °C - 538 

Limite inferior inflamabilidade no ar 25°C %vol. 4,78 4,59 

Limte superior inflamabilidade no ar 25°C %vol. 14,57 13,77 

Fonte: Petrobras – GasBol (1993) 

 

Os dados destes quadros permitem considerar o seguinte: 
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 A densidade do gás natural é bem menor que a do ar, o que facilita a dispersão do gás 

no ar, nos casos de vazamentos; 

 O ponto de fulgor, bem abaixo da temperatura ambiente, indica que existe perigo de fogo 

quando exposto a chama; entretanto, esse perigo é reduzido devido à estreita faixa entre 

os limites de inflamabilidade; 

 O elevado ponto de auto ignição indica que o gás natural não se inflama, mesmo sofrendo 

aquecimento a temperatura. 

 

O QUADRO 6.3.2.1.1-4 apresenta propriedades toxicológicas dos principais componentes 

do gás natural, segundo o Dangerous Properties of Industrial Material (apud ENGEVIX, 

1993). 

QUADRO 6.3.2.1.1-4 

PROPRIEDADES TOXICOLÓGICAS DOS COMPONENTES DO GÁS NATURAL 

 

Propriedade Metano Etano Propano 

Cor Incolor Incolor Incolor 

Odor Inodoro Inodoro Inodoro 

Toxicologia Asfixiante Simples Asfixiante Simples Asfixiante  

EXPOSIÇÃO AGUDA 

Efeito Local Nenhum Nenhum Nenhum 

Efeito Sistêmico Baixo Moderado Baixo 

EXPOSIÇÃO CRÔNICA 

Efeito Local Nenhum Nenhum Nenhum 

Efeito Sistêmico Baixo Baixo Não-detectado 

Fonte: “Dangerous Properties of Industrial Material” (apud Engevix, 1993). 

 

Considerando-se que o metano é o principal componente do gás natural (mais de 90%), 

pode-se chegar à conclusão que as propriedades toxicológicas de ambos são equivalentes. 

Assim o gás natural só oferecerá algum risco toxicológico, quando houver exposição do ser 

humano a doses exageradamente elevadas. Nessas situações, ocorrem efeitos sistêmicos 

de baixo grau e nenhum efeito local. Estes dados permitem concluir que o gás natural não 

apresenta risco toxicológico. 

 

Água 

 

O abastecimento de água doce para a operação da UTE se dará através da captação em 

poços profundos. A vazão total requerida de água doce para os diversos usos da UTE Novo 

Tempo, considerando os dois blocos (UTE-1 e UTE-2), será cerca de 150 m3/h. 

 

Visando diminuir ao máximo o consumo de água doce perante a atual crise de estiagem do 

estado do Rio de Janeiro, a UTE foi projetada para com sistema de resfriamento a partir de 

água do mar. Assim, o maior consumo de água na fase de operação será de água do mar 

(8.350 m³/h). Destaca-se que serão incluídas estruturas de reaproveitamento de água de 

chuva no sistema de drenagem pluvial (bacias de contenção).  
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Adicionalmente como alternativas disponíveis para o abastecimento de água na fase de 

operação, considera-se o fornecimento por caminhão pipa. 

 

Balanço Hídrico 

 

O balanço hídrico da UTE foi elaborado pela empresa Bolognesi com base no estudo 

conceitual do projeto e nas características técnicas e operacionais da UTE Novo Tempo, ou 

seja, três (03) unidades turbogeradoras de energia a gás em ciclo combinado com uma 

unidade turbogeadora a vapor e, uma torre de resfriamento por bloco. 

 

Conforme já salientado, na fase de operação da usina será necessária vazão de 150 m3/h 

(75,5 m³/h por bloco), para reposição de água de caldeira (uso industrial) e para consumo 

humano, cuja captação se dará através de poços profundos, de responsabilidade da GNA.  

 

Adicionalmente, para reposição da água das torres de resfriamento (make-up) estima-se que 

será necessária a captação total de 8.383 m³/h de água do mar (4.175 m³/h por bloco).  

 

Espera-se em cada bloco da UTE que 1.142 m3/h de água do mar sejam de perdas e 

evaporações no processo de resfriamento, sendo prevista uma vazão total de descarte de 

3.104 m3/h no emissário submarino de cada bloco. Dessa vazão, estima-se que 48,9 m³/h 

serão do efluente tratado de água doce. 

 

Sistema de tratamento e distribuição de água 

 

A água doce captada nos poços profundos seguirá para tratamento de potabilização. O 

fluxograma esquemático do processo de tratamento de água é apresentado adiante na 

FIGURA 6.3.2.1.1-1 e será composto por sistema de cloração, que terá a função de 

desinfecção das águas que serão destinadas ao consumo humano, assim como tanque 

reservatório e bomba dosadora. 

 

A operação do sistema de cloração será automática e consiste basicamente em transferir o 

hipoclorito de cálcio em forma de tablete para a água proveniente do poço profundo 

tornando-a própria para consumo humano.  

 

A dosagem do hipoclorito de cálcio na entrada de água do reservatório elevado será 

realizada por bomba dosadora pertencente ao sistema de tratamento e será feita dentro da 

faixa recomendada e ajustada de maneira a se ter a concentração de cloro residual entre 

0,5 e 2,0 mg/l. 

 

O cloro residual avaliado na saída do reservatório elevado deverá ficar entre 0,5 e 2 ppm. A 

bomba dosadora deve parar automaticamente nos casos de pressão insuficiente na linha de 

sucção. Faz parte do sistema a aplicação de ortopolifosfato, de modo a controlar as 

concentrações de ferro e magnésio da água bruta. 
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FIGURA 6.3.2.1.1-1 

FLUXOGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA  

 

 

A água tratada será armazenada no reservatório de água (castelo d’água) de cada bloco 

gerador da UTE, de onde será encaminhada para os diversos usos, entre eles a unidade de 

desmineralização (água de caldeira), consumo humano e para o sistema de água industrial 

e de reuso. 

 

O sistema de água desmineralizada será constituído pelas etapas de tratamento 

apresentadas no fluxograma do processo na FIGURA 6.3.2.1.1-2, para cada bloco da UTE 

Novo Tempo. A água desmineralizada será primariamente usada na reposição (make-up) 

do ciclo de vapor e no resfriamento de equipamentos.  
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FIGURA 6.3.2.1.1-2 

FLUXOGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE ÁGUA DESMINERALIZADA 

 

 

De forma sintética, a FIGURA 6.3.2.1.1-3, apresenta o balanço hídrico da UTE-1/UTE-2. 

Destaca-se que o balanço hídrico apresentado corresponde ao de um bloco, uma vez que a 

UTE Novo Tempo contempla dois (02) blocos idênticos (UTE-1 e UTE-2). 

 

O balanço de hídrido na integra da UTE Novo Tempo, elaborado pela Bolognesi é 

apresentado no ANEXO B-4 (RL-PRL-14500-001_B_Rev_1). 
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FIGURA 6.3.2.1.1-3 

BALANÇO HÍDRICO DE UM BLOCO DA UTE NOVO TEMPO (UNIDADES EM T/H) 
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Produtos Químicos  

 

Alguns produtos químicos serão necessários durante a fase de operação da UTE nas etapas 

de tratamento de água de caldeira, bem como nos demais circuitos de água. Esses produtos 

tem como finalidade adequação de pH, agir como anti-incrustante e evitar a proliferação de 

fungos e bactérias. A relação dos produtos é apresentada no QUADRO 6.3.2.1.1-5. 

 

QUADRO 6.3.2.1.1-5 

PRODUTOS AUXILIARES – UTE NOVO TEMPO 

 

Produto Químico CAS N° 

Policloreto de alumínio (PAC) 7647-01-0 

Fosfato de sódio  7558-80-7 

Hipoclorito de sódio 7681-52-9 

Hidróxido de sódio 1310-72-2 

Ácido Sulfúrico (máx 98,5%) 7664-93-9 

Carbohidrazida 497-18-7 

 

Os produtos químicos serão recebidos em área de descarregamento de químicos provida 

de contenção para vazamentos provida de canaletas com destino ao tanque de 

neutralização. Destaca-se que os produtos químicos serão recebidos e estocados em 

bombonas. 

 

O detalhando de informações sobre o manuseio e armazenamento de cada produto é 

apresentada nas respectivas Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico 

(FISPQ), no ANEXO B-8. 

 

6.3.2.1.2 Mão de Obra 

 

O pessoal requisitado e selecionado para a parte operacional da UTE será treinado e 

qualificado em função das atividades que desenvolverão. Será priorizada a contratação de 

mão de obra, qualificada, disponível na região. Adicionalmente para qualificação da mão de 

obra serão requisitados serviços de profissionais com comprovado domínio técnico-científico 

das tecnologias a serem utilizadas. 

 

Na fase de operação e manutenção da UTE estima-se a geração de 66 postos de trabalho 

no bloco UTE-1 e 65 no bloco UTE-2, totalizando 131 postos de trabalho na UTE Novo 

Tempo, conforme QUADRO 6.3.2.1.2-1. 
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QUADRO 6.3.2.1.2-1 

MÃO DE OBRA NA FASE DE OPERAÇÃO 

 

Perfil Quantidade por Turno Nº de Turnos Quantidade Total 

Manutenção 

Mecânicos 
8 

(4 próprios + 4 contratados) 

Turno 
Administrativo 

8 

Eletricistas 4 4 

Instrumentistas 4 4 

Supervisores de Manutenção 3 3 

Planejadores da manutenção 2 2 

Gerente da Manutenção 1 1 

Operação por turno 

Operadores 4 

5 

20 

Supervisores da Operação 1 5 

Coordenadores de Operação 2 6 

Técnicos de Segurança 4 12 

Auxiliares administrativos 4 12 

Outras Funções 

Segurança Patrimonial 9 

- 

9 

Restaurante 9 9 

Limpeza 16 16 

Almoxarifado 1 1 

Gestão de recursos, insumos 
e produção 

7 7 

Enfermeiro 1 1 

Bombeiro 1 1 

Técnico de segurança 1 Turno 
Administrativo 

1 

Auxiliares administrativos 4 4 

Engenheiros 3 3 

Gerente de manutenção 1 1 

Gerente geral 1 1 

Total 131 

 

6.3.2.2 Produto 

 

A UTE Novo Tempo será destinada unicamente a produção de energia elétrica, com 

capacidade de geração de 3.100 MW (geração de 1.550 MW em cada bloco). No 

empreendimento objeto do presente licenciamento ambiental a energia elétrica será gerada 

através da queima de gás natural em câmaras de combustão, as quais serão acopladas à 

unidade turbogeradora a gás produzindo energia elétrica, e o calor gerado reaproveitado 

para geração de energia elétrica em unidade turbogeradora a vapor (ciclo combinado). 

 

A energia elétrica gerada, extraída a parcela consumida na própria usina, será direcionada 

em linha de transmissão (LT) de conexão dedicada a cada bloco da UTE para a SE Açu em 

345 kV, de onde será exportada para o SIN, por meio da SE Campos, localizada a cerca de 

50 km da área do empreendimento. 
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6.3.2.3 Ruídos e Vibrações 

 

Ruídos 

 

Os equipamentos considerados mais ruidosos na fase de operação são: a caldeira e 

auxiliares, turbina a vapor e auxiliares, sistema de ar comprimido e turbina a gás. Em relação 

às máquinas e equipamentos, os mesmos serão projetados e construídos contemplando 

minimização do nível de ruído na área adjacente. 

 

O nível de pressão sonora previsto pelo fabricante para cada conjunto turbo-gerador (turbina 

e gerador) é de 85 dB(A) medidos a 1,5 m de distância. A distância média entre as duas 

turbinas é de 100 m, de maneira que não haverá soma da energia sonora gerada por ambas. 

Assim o nível de pressão sonora considerado é de 85 dB(A) a 1,5 m de distancia da fonte. 

 

Espera-se que dentro da casa de máquinas os níveis de ruído atinjam, no máximo, 120 dB. 

Considerando a implantação dos sistemas de controles ambientais (enclausuramentos, 

isolamentos acústicos e silenciadores), espera-se que os níveis de pressão sonora na área 

externa da casa de máquinas não ultrapassem 85 dB em média, enquanto na região limítrofe 

do empreendimento, os níveis de ruído estarão abaixo de 60 dB (Noturno) e 70 dB (Diurno) 

atendendo a NBR 10.151.  

 

Isolamento acústico será aplicado, caso necessário, objetivando obter níveis de ruído 

aceitáveis e compatíveis com as normas aplicáveis (Anexo 1 da NR15 - 85 dB para máxima 

exposição diária permanente de 8 horas). 

 

Os demais equipamentos com potencial de geração de ruído na UTE são: tubulação de 

escape das válvulas de segurança, válvula de alívio com acionamento elétrico, chaminés, 

torre de resfriamento, silenciadores, tanque de descarga contínua das caldeiras, entrada do 

ventilador de ar forçado, entrada e saída dos compressores de ar, etc.  

 

As torres de resfriamento geram um nível de pressão sonora de aproximadamente 75 dB(A), 

inferior aos demais equipamentos analisados, não contribuindo para o aumento da energia 

sonora gerada pela UTE.  

 

Em resumo, pode-se considerar que os equipamentos serão projetados para o limite de ruído 

de 85 dB(A) a 1m de distância do equipamento ou da cobertura e a 1,5m acima do piso ou 

acima de vários níveis de piso. Para manter algumas fontes de ruído dentro do limite de 85 

dB(A) serão instalados silenciadores nas mesmas. 

 

Vibração  

 

Na operação da UTE Novo Tempo pode-se considerar as seguintes unidades 

potencialmente geradoras de vibração: turbinas, geradores, entre outros que possam vir a 
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ser identificados. Além destas unidades com potencial de geração de vibração, existe a 

vibração induzida pelo tráfego de veículos pesados. 

 

As turbinas previstas na UTE, para que operem em segurança, precisam atender aos limites 

e requisitos da ISO 10816-2 (2001). 

 

Sugere-se que as unidades potencialmente geradoras de ruído possuam base inercial de 

modo que atenuem a transmissão da vibração e ou amortecedores flexíveis.  

 

Em relação a potencial vibração decorrente do tráfego de caminhões, deve-se ressaltar que 

hoje já existe trânsito de caminhões pelas vias de acesso e internas ao Porto do Açu e que 

a operação da UTE não acarretará um acréscimo considerável no tráfego de veículos, não 

alterando a condição atualmente existente.  

 

6.3.2.4 Emissões Atmosféricas 

 

As principais emissões para a atmosfera da futura UTE estarão restritas aos gases de 

exaustão da queima do combustível (gás natural) nas turbinas, que serão lançados na 

atmosfera por seis chaminés. 

 

Durante a operação da UTE está prevista a emissão de substâncias químicas resultantes do 

processo de combustão do gás natural, sendo prognosticado o lançamento de poluentes, 

tais como NOx e gases do efeito estufa como o CO e CO2. Em relação à emissão de gases 

de efeito estufa (GEE) estima-se o lançamento de 5.374.042,502 toneladas de CO2 

equivalente. 

 

No Brasil a Resolução Conama no 382/06 estabelece limites máximos para emissão de 

poluentes nas atividades de combustão externa utilizando gás natural, e os limites de 

emissão por turbina a gás, de acordo com a Resolução Conama no 05/89 (complementada 

pela Resolução Conama n° 08/90), que instituiu o Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar - PRONAR.  

 
 

O QUADRO 6.3.2.4-1 apresenta resumo dos limites de emissão para os poluentes previstos 

estabelecidos pela Resolução Conama no 382/06 e pelo Banco Mundial para emissões 

atmosféricas de cada turbina a gás da UTE. 

 

QUADRO 6.3.2.4-1 

LIMITES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR TURBINA (mg/Nm3) 

 

Parâmetros NOx CO SOX MP 

Conama 382/06  50 65 N.A N.A 

Banco Mundial 125 ---- 2000 50 
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Conforme apresentado anteriormente, as seis (06) chaminés previstas na UTE serão 

alocadas nas saídas de cada caldeira de recuperação de calor e serão construídas em chapa 

de aço, possuindo 60,0 m de altura e 5,6 m de diâmetro. 

 

Ressalta-se que cada chaminé deverá ser dotada de ponto de amostragem e/ou 

monitoração continua das emissões gasosas incluindo as medições de NOx, SOx e CO. 

 

Na operação da UTE Novo Tempo seráo gerados gases de exaustão das turbinas a gás 

com altas temperaturas (~634 °C) – emissões quentes. Após serem resfriados nas caldeiras 

de recuperação, são emitidos para a atmosfera (~78 °C).  Estes gases serão normalmente 

emitidos pelas chaminés a jusante das caldeiras de recuperação de calor. 

 

O quantitativo, composição e principais características previstas do gás de exaustão na 

saída das chaminés  das  caldeiras de recuperação de calor são expressas no QUADRO 

6.3.2.4-2. 

QUADRO 6.3.2.4-2 

COMPOSIÇÃO DOS GASES DE EXAUSTÃO NA SAÍDA DA CHAMINÉ  

 

Dados dos Gases de Exaustão   

Fase do Empreendimento I II Final 

Bloco UTE-1 UTE-2 Total 

Número de Turbinas a gás 3 3 6 

Vazão Total1 (m³/s) 2.173,3 2.173,3 4.346,6 

Velocidade de saída dos gases (m/s) 29,41 

Temperatura (°C) 78,3 

Nota 1: considerando o total de turbinas do Bloco 

Composição do Gás de ExautãO (% Molar) 

Bloco UTE-1 UTE-2 

N2 73,252 73,252 

O2 11,314 11,314 

CO2 4,328 4,328 

SO2 0,000 0,000 

H2O 10,224 10,224 

Ar 0,882 0,882 

Taxa de Emissão (g/s) 

Bloco UTE-1 UTE-2 

NOx 28,15 28,15 

CO 5,91 5,91 

HCT 11,26 11,26 

Concentração 
 (mg/Nm³ em base seca e 15% de excesso de oxigênio) 

NOx 25 25 

CO 9 9 

 

Os valores apresentados acima foram calculados considerando a UTE operando todos os 

dias do ano com carga máxima (100%), não refletindo assim as reais emissões da UTE, pois 

não foram considerados os tempos de parada para manutenção e o tempo de despacho. É 
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importante ressaltar que as térmicas normalmente operam a 100% da carga apenas nos 

horário de pico e ou épocas de seca. 

 

Foram consideradas também as emissões evaporativas da UTE, sendo estas provenientes 

da evaporação da água de resfriamento (fonte principal) e de perdas associadas às selagens 

das turbinas, desaeradores e expansões não recuperadas de condensado. Os valores 

estimados são apresentados no QUADRO 6.3.2.4-3. 

 

QUADRO 6.3.2.4-3 

EMISSOES EVAPORATIVAS DA UTE 

 

Fase do Empreendimento I II Final 

Unidade UTE-1 UTE-2 Total 

Vapor Emitido (t/dia) 27.418 27.418 54.836 

 

Em relação às emissões fugitivas são consideradas as emissões de gases de equipamentos 

sob pressão que ocorrem devido a vazamentos e outras libertações involuntárias ou 

irregulares de gases. São oriundas de flanges, válvulas, selos de compressores e bombas. 

 

O QUADRO 6.3.2.4-4 a seguir apresenta as quantidades das diferentes fontes emissoras 

que foram consideradas em cada UTE. 

 

QUADRO 6.3.2.4-4 

QUANTIDADES DE FONTES EMISSORAS 

 

Fontes UTE-1 UTE-2 Total 

Válvulas 22 22 44 

Flanges 45 45 90 

Compressores 0 0 0 

Válvulas de Segurança 3 3 6 

 

Com as quantidades estimadas no QUADRO 6.3.2.4-5, foram estimadas as emissões 

fugitivas para cada UTE, conforme apresentado a seguir no QUADRO 6.3-15. 

 

QUADRO 6.3.2.4-5 

EMISSÕES FUGITIVAS DA UTE 

 

Fonte UTE-1 UTE-2 Total 

HCT (t/ano) 1,25 1,25 2,5 
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Equipamentos de Controle 

 

Conforme já salientado, está prevista a instalação de turbogeradores a gás dotados de 

combustores secos com baixos níveis de emissão de NOx (dry low-NOx – DLN combustors). 

as câmaras de combustão DLN são capazes de alcançar baixas emissões de NOx sem a 

necessidade da injeção de água ou vapor, através de uma estratégia centrada na mistura 

prévia entre o combustível e o ar. 

 

Nesse tipo de câmara de combustão o combustível é injetado no fluxo de ar em alta 

velocidade e turbilhonado, realizando uma pré-mistura com o ar destinado à combustão. O 

objetivo, deste sistema, é obter a melhor mistura do ar com o combustível. Essa mistura é 

realizada com excesso de ar e de forma a se reduzir as emissões de NOx. 

 

As emissões de CO são baixas para cargas acima de 50% devido ao alto grau de eficiência 

do processo de combustão. Normalmente o teor de enxofre no gás natural pode ser 

considerado desprezível. Mesmo assim, as chaminés estarão equipadas com tomadas de 

amostra dos gases lançados na atmosfera e de um sistema de monitoramento contínuo, 

com objetivo de operar a UTE sempre dentro dos parâmetros ambientais estabelecidos. 

 

Ressalta-se que os equipamentos de controle foram dimensionados para que o gás de saída 

nas chaminés atendam às características estabelecidas pelas normas e legislações 

vigentes. Cada chaminé deverá ser dotada de ponto de amostragem e monitoramento 

continuo das emissões gasosas incluindo as medições de NOx, SOx e CO. 

 

6.3.2.5 Efluentes Líquidos 

 

Serão apresentados os efluentes líquidos previstos de serem gerados na fase de operação 

da UTE, incluindo caracterização dos mesmos e sistemas de tratamento. Os efluentes 

gerados terão origem industrial e doméstica, sendo prevista a instalação de sistemas de 

controle nas unidades potencialmente geradoras de efluentes. Os efluentes líquidos gerados 

nos dois blocos da UTE Novo Tempo são de quatro (04) tipos, a saber: 

 

 Purga das torres; 

 Esgotos sanitários; 

 Efluente contaminado; 

 Eventual óleo coletado pela rede de esgoto oleoso e/ou retido em separadores de óleo. 

 

Destaca-se que está previsto o reuso dos efluentes oriundos dos sistemas de tratamento 

instalados na UTE. Parte desses efluentes tratatos será armazenado internamente em 

tanques para reutilização como água industrial, utilização em vasos sanitários, jardinagem, 

etc. Os efluentes líquidos gerados em cada bloco da UTE Novo Tempo, após passarem por 

pré-tratamentos adequados, serão encaminhados para descarte no mar via dois emissários 

distintos, um dedicado ao bloco UTE-1 e outro dedicado ao bloco UTE-2. 
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 Purgas das torres salinas 

 

As purgas das torres salinas constituem o efluente do circuito semi-fechado de água salgada 

de resfriamento do condensador principal (torre salina) e de resfriamento indireto do circuito 

fechado de águas de máquinas. O efluente descarregado no mar estará enquadrado nas 

seguintes condições: 

 

 Temperatura < 40°C 

 pH entre 5 e 9 

 Concentração de sólidos dissolvidos: 1,5 x concentração do corpo receptor (oceano) 

 

A contaminação com óleo é considerada desprezível nessa corrente hídrica, uma vez que o 

resfriamento das máquinas (trocadores de calor água/óleo) será feito por circuito fechado de 

água de máquinas. A água salgada fará o resfriamento desse circuito por contato indireto.  

 

O QUADRO 6.3.2.5-1 apresenta os parâmetros do efluente das purgas das torres salinas 

para cada bloco gerador. 

 

QUADRO 6.3.2.5-1 

VAZÃO E TEMPERATURA DO EFLUENTE DAS PURGAS DAS TORRES SALINAS  

 
Parâmetro UTE-1 UTE-2 TOTAL 

Vazão (t/h) 3.055,80 3.055,80 6.111,60 

Temperatura (°C) 31,0 (verão) / 27,6 (inverno) 31,0 (verão) / 27,6 (inverno) - 

 

 Efluentes contaminados 

 

Os principais efluentes contaminados gerados pela usina termoelétrica são: 

 

 Efluentes do Sistema de Desmineralização. 

 Águas contaminadas com óleo: Provenientes de áreas contidas sujeitas à contaminação 

de óleo. 

 Efluentes de sistemas de amostragem de vapor e condensado. 

 Purga de Caldeira. 

 

Cada bloco da UTE Novo Tempo (UTE-1 e UTE-2) possuirá rede de coleta e estação de 

tratamento de efluente contaminado específicas, dotada de tratamento preliminar (remoção 

de sólidos em suspensão) e bacia de acumulação. Após o tratamento preliminar o efluente 

se juntará à purga da torre e ao efluente sanitário já tratado na caixa de bombeamento, que 

envia os rejeitos líquidos tratados para o emissário.  

 

O QUADRO 6.3.2.5-2 apresenta uma estimativa da quantidade e da qualidade do efluente 

contaminado gerado e descartado continuamente (tempo seco) em cada bloco. 
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QUADRO 6.3.2.5-2 

CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE CONTAMINADO GERADO NA UTE 

 

Fase do  Empreeendimento I II Final 

Unidade UTE-1 UTE-2 Total 

Vazão (t/h) 48,39 48,39 96,78 

Temperatura (°C) < 40 °C 

pH 7 –  9 

Sólidos Suspensos (ppm) 100 

Sólidos dissolvidos (ppm)  750 

 

Os efluentes da Sistema de Desmineralização consistem basicamente de um concentrado 

de sais à base de sulfato de sódio devido à adição de soda e ácido para regeneração. Parte 

dos efluentes da unidade de desmineralização serão encaminhados diretamente para 

estação de tratamento de efluentes (ETE), enquanto que a outra parte será tratada como 

efluente em unidade de neutralização, visando à neutralização do pH, devido à adição de 

sais a base de sulfato de sódio e à adição de soda e ácido para regeneração. 

 

Esses efluentes serão encaminhados para a ETE para posterior lançamento em águas 

oceânica através de emissário submarino. 

 

Os efluentes mais limpos e de pequenas vazões, como a purga da caldeira e efluentes dos 

sistemas de amostragem do vapor e condensado, serão enviados para as bacias das torres 

de resfriamento. 

 

Já o efluente oleoso previsto compõe-se, principalmente, do carreamento do óleo e graxas 

das máquinas e equipamentos pela água da chuva. Essas águas pluviais contaminadas com 

óleo serão coletada por canaletas e transportadas por gravidade até o tanque de 

recebimento de efluente oleoso, localizado na estação de tratamento de efluentes oleosos. 

 

Dos tanques de recebimento, o efluente oleoso, será encaminhado para separador de água 

e óleo (SAO). A fração aquosa contaminada separada deverá ser encaminhada para o 

sistema de tratamento de efluentes industriais e o óleo sobrenadante será retirado por 

caminhões de empresas licenciadas para esta atividade. 

 

Estação de Tratamento dos Efluentes Líquidos  

 

Será instalada uma Unidade de tratamento dos Efluentes Industriais na área da UTE para 

redução da carga poluidora, visando ao atendimento às Resoluções Conama 397/08 e 

357/05 e 430/11, cujo fluxograma é apresentado na FIGURA 6.3.2.5-1, a seguir. 
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FIGURA 6.3.2.5-1 

FLUXOGRAMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS  

 

 

 

O sistema prevê o tratamento do efluente oleosos e contaminado. Essas correntes seguem 

para uma etapa de pré-tratamento, nos equipamentos dedicados listados: 

 

 BC-202 / BC-302 / BC-402 – Bacia de contenção – dedicada ao efluente contaminado 

 TQ-201/ TQ-301 / TQ-401 – Tanque de gradeamento – dedicado ao efluente contaminado 

 V-202 / V-302 / V-402 – Separador água/óleo – dedicado ao efluente oleoso 

 

Ambos os efluentes da BAC-201 e do V-202 seguirão para o trecho comum do sistema de 

tratamento de efluentes industriais, que possuirá os seguintes equipamentos: 

 

 D-201 / D-301 / D-401 – Desarenador 

 BC-201 BC-301 / BC-401 – Bacia de equalização (tanque de neutralização) 

 D-202 D-302 / D-402 – Decantador/Flotador 

 B-203A/B / B-303A/B / B-403A/B – Bombas de água de reuso 

 

No que diz respeito ao sistema de tratamento, exceto pela bacia de contenção, a vazão de 

descarte da ETE de cada bloco da UTE será de 48,39 t/h, conforme apresentado 

anteriormente no QUADRO 6.3.2.5-2. 

 

É importante ressaltar que está previsto reuso do efluente industrial no processo e nos usos 

menos nobres, após tratamento adequado. Os efluentes industriais pré-tratados em planta 

também deverão atender as seguintes normas e diretrizes: 

 

 NT – 202. R-10 – Critérios e Padrões de Lançamento de Efluentes Líquidos, aprovada 

pela Deliberação CECA n°1.007/86; 
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 DZ – 205. R-6 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem 

Industrial, aprovada pela Deliberação CECA n°4.887/07; 

 NT – 213. R-4 – Critérios e Padrões para Controle da Toxicidade em Efluentes Industriais, 

aprovada pela CECA n°1.948/90; 

 DZ – 1310. R-7 – Sistema Manifesto de Resíduos, aprovada pela CECA n°4.497/04. 

 

Separador de água e óleo (SAO) 

 

O separador de água e óleo (SAO) do sistema de tratamento de efluentes contaminados de 

cada bloco da UTE será tipo TPI (FIGURA 6.3.2.5-2), que usa placas inclinadas para 

aumentar a área de decantação e que apresenta uma condição de escoamento laminar, que 

favorece a sobremaneira o processo de separação.  

 
 

FIGURA 6.3.2.5-2 

SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO (SAO) 

 

 

 

O SAO será construído em PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) de alta densidade 

e as placas coalescentes em PEAD (polietileno de lata densidade). 

 

O efluente oleoso será bombeado através de duas bombas helicoidais (uma reserva), para 

o SAO. A escolha destas bombas é para evitar emulsionamento mecânico do óleo na água 

o que prejudicaria a separação que é mais eficiente quanto maior são as gotículas de óleo. 

 

A mistura água-óleo entra por cima da caixa separadora, em uma câmara de sedimentação, 

onde haverá uma separação água-areia. O líquido então segue até uma canaleta de 

distribuição, e cai sobre as placas coalescentes, inclinadas em 45º. Essas placas aumentam 
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a superfície de separação água e óleo, sendo que este último é interceptado, de forma que 

as partículas separadas aglutinam-se no topo da ondulação das placas e, pelo efeito da 

inclinação do conjunto e pela diferença de densidade, fluem para cima. A fração água então 

escorre por baixo das placas, e sai pelo lado oposto à entrada. 

 

A fração aquosa separada deverá ser encaminhada para o sistema de tratamento de 

efluentes industriais e o óleo sobrenadante será retirado por caminhões de empresas 

licenciadas para esta atividade. 

 

Destaca-se que na subestação da UTE está previsto a instalação de pelo menos um SAO 

específico para conter o óleo proveniente de possíveis vazamentos dos transformadores. O 

separador em questão deverá ser dimensionado para a vazão de combate a incêndio do 

maior transformador. Na ocorrência de vazamentos, a água contaminada que deixa o 

separador é enviada para a rede de coleta de efluentes contaminados e o óleo isolante 

contido no separador é retirado por caminhões de empresas licenciadas para esta atividade. 

 

Efluentes domésticos (esgoto sanitário)  

 

Os efluentes líquidos domésticos previstos na UTE serão provenientes do refeitório, 

sanitários e área administrativa. Considerando-se a presença total, nos dois blocos, de 131 

colaboradores/dia, durante a fase de operação, e a geração média de 95 litros/pessoa/dia 

(segundo estabelecido na Tabela 3 da DZ-215.R4), estima-se a geração máxima de 12,5 

m³/dia de efluentes domésticos no total da UTE Novo Tempo (considerando os dois blocos). 

O QUADRO 6.3.2.5-3 resume as vazões de efluentes domésticos estimados para cada 

bloco. 

 

QUADRO 6.3.2.5-3 

ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS POR 

BLOCO GERADOR DA UTE 

 

Parâmetro UTE-1 UTE-2 TOTAL 

Funcionários 66 65 131 

Vazão de efluentes domésticos (m³/dia) 6,3 6,2 12,5 

Capacidade da ETE compacta em cada bloco (m³/dia) 12,0 12,0 - 

 

Estação de Tratamento dos Efluentes Domésticos 

 

Está previsto um sistema de tratamento compacto de efluentes domésticos em cada bloco 

Gerador da UTE. Os sistemas de tratamento de cada bloco gerador serão dimensionados 

para atender uma vazão total de 12,0 m³/dia. 

 

O fluxograma típico da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) domésticos compacta 

prevista para cada bloco gerador da UTE é apresentado na FIGURA 6.3.2.5-3. 
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FIGURA 6.3.2.5-3 

FLUXOGRAMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 

 

 

A eficiência de remoção de DBO deverá ser superior à 90% e o esgoto tratado deverá ser 

enviado para a caixa de bombeamento que descarrega para o emissário. Nota-se que o 

efluente atenderá aos limites máximos estabelecidos pelas legislações vigentes, tais como 

a Resolução Conama no 357/05 e Resolução Conama n° 430/11, que estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 

Bacia de contenção (Águas pluviais e de combate a incêndio) 

 

Parte das águas pluviais incidentes na área do site da UTE será absorvida pelo solo e o 

restante do volume será coletado na bacia de contenção de águas pluviais de cada bloco 

gerador. O QUADRO 6.3.2.5-4 a seguir apresenta os dados referentes ao cálulo da 

estimativa de vazão de águas pluviais para a UTE. 

 

QUADRO 6.3.2.5-4 

ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS POR BLOCO GERADOR  

 

Parâmetro UTE-1 UTE-2 

Imax (mm/h)  124 

Acont_aberta (m²)  1.073  1.073 

Vazão de água pluvial (m³/h)  133  133  

 

No que diz respeito às águas do sistema de combate a incêncio, a vazão deve ser calculada 

considerando o índice de 10,2 litros/min/m² para a área total ocupada pelos transformadores 

e os tanques de óleo dos mesmos, considerando 2 horas de combate a incêndio. 
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O QUADRO 6.3.2.5-5 apresenta dados referentes ao cálculo das águas de combate a 

incêndio. 

QUADRO 6.3.2.5-5 

ESTIMATIVA DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Parâmetro UTE-1 UTE-2 

Área de um transformador (m²)  200 

Área de um tanque de óleo (m²)  44 

Quantidade de transformadores  4  3  

Vazão de água de incêndio (m³/h)  1.195  448  

 

Destaca-se que a UTE prevê um sistema interno de combate a incêndio, conforme projeto 

apresentado no ANEXO B-9 (NT-00-PLO-GG-0000-003). 

 

Para contenção das aguas pluviais e armazenamento de água de combate a incêndio os 

blocos da UTE contarão com bacia de contenção, que terá como principal função absorver 

temporariamente o volume da vazão afluente que venha a exceder a capacidade do sistema 

primário de tratamento, em caso de incidência pluvial elevada ou de combate a incêndio.  

 

Com os dados de vazão de águas pluviais e água de incêndio, fez-se uma estimativa das 

vazões de dimensionamento dos tratamentos de forma a calcular-se um volume retido a 

cada instante e, com isso encontrar o volume máximo retido para permitir o 

dimensionamento da bacia de contenção. O QUADRO 6.3.2.5-6 a seguir apresenta os 

volumes calculados. 

 

QUADRO 6.3.2.5-6 

DIMENSIONAMENTO DA BACIA DE CONTENÇÃO 

 

PARÂMETRO UTE-1 UTE-2 

Vazão de tratamento (m³/h)  65  65 

Máximo volume retido – águas pluviais (m³)  14  14 

Máximo volume retido – água de incêndio (m³)  1.171  1.171 

Capacidade da Bacia de Contenção (m³)  1.200  1.200  

 

A bacia de contenção de cada bloco da UTE será dimensionada para um volume total de 

1.200 m³. Destaca-se que as bacias de contenção possuirão um sistema de retorno para 

tratamento, caso ocorra algum derrame acidental que possa atingir esta bacia. 

 

Lançamento dos Efluentes Tratados 

 

Está previsto o lançamento dos efluentes da UTE em emissário submarino para disposição 

em águas oceânicas. As características tenicas do emissário de cada bloco são 

apresentadas no item 6.2.  
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O emissário dedicado de cada bloco será responsável por descartar os seguintes efluentes, 

descritos anteriormente, a saber: 

 

 Purga das torres de resfriamento; 

 Esgoto sanitário tratado; 

 Efluentes contaminados tratados. 

 

O descarte de água do mar utilizado nas torres de resfriamento terá condições como 

temperatura e pH, entre outros, controladas conforme apresentado anteriormente. A 

quantidade total para os dois blocos da UTE de descarte das correntes de efluentes 

supracitadas, após tratamento, foi estimada em 6.207,8 t/h, conforme QUADRO 6.3.2.5-7. 

 

QUADRO 6.3.2.5-7 

DESCARTES NO EMISSÁRIO POR BLOCO DA UTE NOVO TEMPO 

 

Parâmetro UTE-1 UTE-2 

Descarte da ETE (t/h) 48,39 48,39 

Descarte Sanitário tratado (t/h) 0,50 0,50 

Purga das torres (t/h) 3.055,80 3.055,80 

TOTAL (t/h) 3.143,3 3.143,3 

 

No que diz respeito aos descartes oriundos dos sistemas de tratamento, a água tratada terá 

qualidade superior à água captada, e, portanto, poderá ser reutilizada para outros fins na 

UTE. Parte desses efluentes será armazenada internamente em tanques para reutilização 

interna como água industrial, utilização em vasos sanitários, jardinagem, etc.  

 

Conforme apresentado nos itens anteriores, destaca-se que os efluentes serão tratados em 

separado, atendendo assim ao disposto no artigo 30 da Resolução Conama no 357/05. 

 

Conforme já descrito, o efluente atenderá aos limites máximos estabelecidos pelas 

legislações vigentes, tais como a Resolução Conama no 357/05 e Conama n° 430/11, que 

estabelecem as condições e padrões de lançamento de efluentes.  

 

Como mencionado anteriormente, o descritivo e projeto do emissário submarino, assim 

como o detalhamento dos pontos propostos para lançamento é apresentado adiante no item 

6.2. O macrofluxo do sistema de tratamento de efluentes e descarte no emissário de cada 

bloco da UTE Novo Tempo é apresentado na FIGURA 6.3.2.5-4. 
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FIGURA 6.3.2.5-4 

MACROFLUXO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

 

6.3.2.6 Resíduos Sólidos 

 

Durante a fase de operação da UTE serão gerados resíduos sólidos que corresponderão, 

predominantemente, a resíduos sólidos industriais perigosos (Classe I) e não-perigosos 

(Classe II) gerados pelo processo industrial, bem como resíduos das estações de tratamento 

de efluentes e água (lodo), além dos resíduos sólidos domésticos, sendo esperados 

principalmente os seguintes resíduos sólidos: 

 

 Resíduos industriais não perigosos; 

 Resíduos industriais tóxicos e perigosos; 

 Resíduos domésticos; e 

 Resíduos hospitalares. 

 

Resíduos industriais não perigosos 

 

Os resíduos industriais não perigosos incluem as lamas decantadas obtidas da filtração no 

sistema de desmineralização de água para as caldeiras e nos poços de drenagem das áreas 

de equipamentos e os resíduos provenientes da estação de tratamento de efluentes 

domésticos. Outros resíduos serão gerados durante a operação da UTE como os resíduos 

administrativos originários das atividades normais de escritório e administração interna.  
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Resíduos industriais tóxicos e perigosos 

 

Os resíduos tóxicos e perigosos previstos da UTE serão os resíduos oleosos, de tintas e 

solventes e resíduos provenientes do abastecimento, manutenção e operação de veículos 

e equipamentos, bem como panos, estopas, papéis, etc., contaminados por esses produtos. 

Ressalta-se que existe resíduo oleoso proveniente do Separador de Água e Óleo. Incluem-

se também o Lodo gerado no tratamento de efluentes, no tratamento de água e no sistema 

de desmineralização. 

 

Resíduos Domésticos 

 

Os resíduos domésticos previstos de geração na fase de operação da UTE serão 

provenientes das atividades operacionais, administrativas e de apoio, e abrangem papéis, 

restos de comida, outros. Considerando-se a permanência de 131 funcionários por dia na 

UTE Novo Tempo (dois blocos), e uma geração média de 550 g de resíduo/pessoa/dia, 

estima-se a geração de 72 kg/dia de resíduos sólidos domésticos.  

 

Resíduos Hospitalares 

 

Estima-se a geração de resíduos hospitalares provenientes do ambulatório a ser instalado 

na UTE. 

 

Destinação dos Resíduos 

 

A disposição da lama gerada no processo de desmineralização da água se dará em local 

previamente definido e próprio para este fim, assim como o lodo gerado na fase de operação 

da UTE, proveniente das estações de tratamento de água e efluentes industriais e 

domésticos, o qual será encaminhado para o Aterro Sanitário da região, devidamente 

licenciado.  

 

O lodo gerado deverá ser previamente adensado em filtros prensas ou centrífugas e 

devidamente estocados para posterior retirada por caminhões. Como destino final, poderão 

ser enviados para aterros sanitários ou para serem aproveitados como insumo de outras 

indústrias.   

 

Os resíduos provenientes do processo de filtração da água clarificada, por se tratarem de 

resíduos não perigosos, serão descartados em aterro sanitário. 

 

Panos, estopas, papéis e outros resíduos contaminados por óleos, solventes e tintas 

provenientes da manutenção e operação de veículos e equipamentos, serão encaminhados 

para aterro industrial da região, devidamente licenciado. 
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O resíduo oleoso proveniente dos separadores de água e óleo (SAO) será retirado por 

caminhões e será encaminhado para recuperadoras ou tratado antes da disposição em 

aterro industrial.  

 

Os resíduos domésticos gerados serão separados e enviados para reciclagem. Estão 

incluídos papéis, papelões, embalagens plásticas, etc. Os restos de comida gerados na área 

do refeitório poderão ser utilizados em atividades de compostagem, onde serão preparados 

para servirem de adubo nas áreas verdes. O restante será encaminhado para Aterro 

Sanitário da região, devidamente licenciado. 

 

Os resíduos do ambulatório da UTE serão coletados e dispostos em aterro industrial, 

licenciado e capacitado para receber tais materiais, de acordo com a legislação vigente. 

 

Por fim, destaca-se que todos os resíduos terão sua destinação final feita por meio de 

empresas devidamente credenciadas para este propósito. O QUADRO 6.3.2.6-1 apresenta, 

em linhas gerais, o inventário quali-quantitativo de resíduos previstos a serem gerados 

durante a fase de operação da UTE, bem como a forma de destinação. 

 

QUADRO 6.3.2.6-1 

RESÍDUOS SÓLIDOS – FASE OPERAÇÃO 

 

Tipo Classificação 
Quantidade de 
Material/Mês 

Armazenamento 
Temporário 

Destinações Finais 

Resíduo Hospitalar (kg) Classe I 30 

Contêiner branco com saco 
branco leitoso, identificado pelo 

símbolo do grupo de risco 
correspondente 

Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, 

Autoclavagem/Incineração, 
Disposição final conforme RC 

358/05 

Lama de ETE e de 
desmineralização (m³) 

Classe I 2,1 
Adensamento em filtro prensa 

ou centrífuga  
Aterro Sanitário 

Resíduo de óleo usado 
(m³) 

Classe I - Tóxico 3,6 Contêiner IBC de 1000 litros 
Segregação na fonte, 

Estocagem temporária e re-
refino. 

Lâmpadas 
fluorescentes, baterias, 
pneumáticos (unidades) 

Classe I 75 
Contêiner para lâmpadas 

fluorescentes 
Reaproveitamento Terceiros / 

Reciclagem 

Materiais contaminados 
com óleo, graxa, tintas, 

solventes, etc (kg) 
Classe I 100 

Contêiner de 5m³ chapa 
metálica 

Aterro Industrial 

Resíduo Orgânico (kg) Classe II A 2.160 Contêineres de 1 m³ 
Segregação na Fonte, 

Reprocessamento, Aterro 
Sanitário 

Madeira (kg) Classe II B 300 Contêiner de 5 m³ 
Reaproveitamento Terceiros / 

Reciclagem 

Papel/Papelão (kg) Classe II B 200 
Contêiner de coleta seletiva 

AZUL 
Reaproveitamento Terceiros / 

Reciclagem 

Plástico (kg) Classe II B 500 
Contêiner de coleta seletiva 

VERMELHO 
Reaproveitamento Terceiros / 

Reciclagem 

Sucata metálica (kg) Classe II B 100 
Contêiner de coleta seletiva 

AMARELA 
Reaproveitamento Terceiros / 

Reciclagem 

Vidro (kg) Classe II B 50 
Contêiner de coleta seletiva 

VERDE 
Reaproveitamento Terceiros / 

Reciclagem 
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 Proposta de Gestão dos Resíduos 

 

A Gestão de Resíduos será pautada nos princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes 

estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei Federal nº 12.305/10). 

Este programa de gestão incorpora, em especial, ações e orientações segundo os princípios 

da prevenção e precaução, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, do reconhecimento do resíduo como um bem econômico e social e do 

desenvolvimento sustentável, a serem difundidos entre seu público-alvo incluindo empresas 

terceirizadas a serviço da operação da UTE Novo Tempo e comunidades do entorno. 

 

Os objetivos, por sua vez, convergem à hierarquia da gestão dos resíduos: (i) não geração; 

(ii) redução; (iii) reutilização; (iv) reciclagem; (v)  tratamento dos resíduos; e (vi) disposição 

final dos rejeitos. A aplicabilidade desses objetivos e princípios acima citados se dará por 

intermédio dos instrumentos de coleta seletiva, sistemas de logística reversa, reciclagem e 

incentivo ao desenvolvimento de cooperativas. 

 

Nos moldes acima, serão empregadas as diretrizes da PNRS em toda a cadeia de 

tratamento dos resíduos e rejeitos sólidos descartados no empreendimento, nas etapas de 

coleta, segregação, armazenamento, transporte interno e externo, e disposição final.  

 

6.3.3 Fase de Desativação 

 

Com uma vida útil estimada em 25 anos para a UTE Novo Tempo, seguem algumas 

considerações sobre a fase de desativação do empreendimento, ressaltando-se que 

qualquer proposição ou cenário traçado neste momento poderá ser totalmente alterado em 

função dos fatos reais previstos para o período, devido às várias condicionantes atribuídas 

ao Clipa e às possíveis conseqüências da potencialização econômica na região. 

 

Na desativação dos empreendimentos será gerada uma quantidade muito grande de 

material inerte e resíduos sólidos. Em período próximo e anterior à desativação, deverão ser 

avaliados os potenciais de reaproveitamento e reciclagem desses materiais e equipamentos, 

e se necessário identificar aterros e ou bota foras licenciados aptos a receber os materiais. 

 

Dependendo do tipo de instalação, como por exemplo, o sistema de distribuição de água na 

planta e respectivo coletor de efluentes, deverá ser avaliado, por meio de estudo ambiental 

específico, se será viável ou não retirar as tubulações, uma vez que os ambientes locais 

associados estarão com sua adaptação consolidada. 

 

Quanto ao uso futuro da área, considerando a dimensão da área da planta industrial e sua 

localização, deverão ser avaliadas, em período anterior à desativação propriamente dita, as 

possibilidades de uso de acordo com o cenário naquela ocasião (pelo menos cinco anos 

antes, para fins de planejamento da mesma). 
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No caso de remoção de todas as estruturas, deve-se destacar que não haverá como reverter 

as áreas aterradas para o sistema natural do terreno, pois trata-se de situação irreversível. 

Optando-se em não fazer uso industrial da área, uma vez auditada e verificada a ausência 

de passivos ambientais, esta poderá ser destinada a uso residencial, contanto que não seja 

incompatível com usos adjacentes, principalmente se estes forem mantidos como industrial. 

 

Vale lembrar que a Lei Municipal no 357/15 (Plano Diretor Municipal) mantém a vocação 

industrial para a Fazenda Saco D’ Antas, configurando-se em parte significativa e contínua 

do território municipal. É preciso ter clareza sobre as condições para desativação deste 

empreendimento, supondo-se que o Clipa estará implantado e operando no período. 

 

Neste sentido, torna-se fundamental acompanhar e elaborar os cenários socioeconômicos 

no decorrer da vida útil da UTE, por meio dos programas ambientais propostos neste EIA, 

de forma a embasar a melhor tomada de decisão. 

 

6.4 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO (EAR) 

 

O ANEXO B-10 apresenta o Estudo de Análise de Risco (EAR) em atendimento ao ANEXO 

1 da IT DILAM/CEAM no 11/2015, incluindo ainda a Análise Preliminar de Riscos (APR) e a 

sua Lista de Participantes. 

 

6.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS E INVESTIMENTOS 

 

Para as obras de implantação da UTE da UTE Novo Tempo estima-se um custo de 

investimento da ordem de US$ 2,090 bilhões de dólares (cerca de R$ 6,2 bilhões na cotação 

atual), sendo a curva financeira de desembolso apresentada na FIGURA 6.5-1. O ano de 

2015 refere-se à fase de estudos e projetos, incluindo a elaboração do presente EIA. 

  

FIGURA 6.5-1 

CURVA FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA UTE NOVO TEMPO  
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7.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

 

O diagnóstico ambiental das áreas de influência do empreendimento foi elaborado a partir 

do levantamento de dados primários e secundários e informações recentes e confiáveis, 

provenientes de instituições públicas e privadas, literatura científica e de levantamentos de 

campo realizados por profissionais de comprovada experiência em suas respectivas áreas 

de atuação. Os dados cartográficos e as referências bibliográficas foram selecionados 

criteriosamente para que fosse produzido um retrato fiel e objetivo da realidade encontrada 

na área de estudo. 

 

Na estruturação deste diagnóstico ambiental, inicialmente foram analisados os principais 

aspectos dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico na escala regional, que corresponde 

à Área de Influência Indireta (AII), visando a contextualização do empreendimento. Na 

sequência, foram abordados os aspectos mais relevantes na escala local, que corresponde 

às Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA). As justificativas, definições 

e apresentações gráficas dessas áreas de influência são apresentadas no Item 7.1. 

 

Ainda, este diagnóstico ambiental foi desenvolvido com base nas características do projeto 

da UTE Novo Tempo, precedido de avaliações sobre características diagnósticas 

preliminares das áreas de influência do empreendimento. O conteúdo foi avaliado em 

reuniões multidisciplinares, com participação dos coordenadores temáticos dos meios e dos 

consultores especialistas, de forma a integrar, após sua conclusão, o cenário prognóstico da 

qualidade ambiental destas áreas considerando a implantação do empreendimento. 

 

Em termos legais, este diagnóstico foi estruturado de modo a atender plenamente à 

legislação, em especial aos princípios e objetivos expressos na Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei Federal n. 6.938/81), além das diretrizes gerais estabelecidas pela Resolução 

Conama n. 01/86. No âmbito estadual, o diagnóstico atende ao disposto na Instrução 

Técnica (IT) CEAM/DILAM no 11/2015, emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). 

 

Os procedimentos e descritivos adotados na elaboração deste Diagnóstico Ambiental foram: 

 

 Identificação dos aspectos ambientais mais relevantes, baseado nas características 

intrínsecas do empreendimento proposto; 

 Levantamento de dados primários e secundários, conforme a IT CEAM/DILAM no 11/2015 

e legislação aplicável, e análise da consistência metodológica dos dados, confrontando-

os com aqueles minimamente necessários ao entendimento do prognóstico da qualidade 

ambiental; 

 Elaboração dos diagnósticos temáticos e de suas respectivas sínteses, considerando 

suas abrangências específicas (ADA, AID e AII); 

 Identificação dos temas e subtemas relevantes dos Meios Físico, Biótico e 

Socioeconômico, associados aos requisitos legais considerados e; 
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 Abordagem das inter-relações entre os meios, procedendo-se a uma avaliação 

prognóstica e respectiva avaliação de impactos ambientais potenciais, seguidos 

respectivamente pela definição das medidas e programas ambientais associados. 

 

Neste capítulo é apresentada a definição e descrição das áreas de influência preliminares e 

o respectivo diagnóstico ambiental, classificados pelos blocos dos Meios Físico, Biótico e 

Socioeconômico, sendo que para cada parâmetro ambiental descrito são apresentados os 

procedimentos metodológicos adotados, visando ao entendimento individual e contínuo de 

cada análise. 

 

Neste sentido, para cada meio, ao final de sua caracterização por parâmetro ambiental, é 

apresentada sua síntese temática, permitindo uma perspectiva resumida das áreas de 

influência, constituindo-se no cerne da avaliação prognóstica deste estudo (Prognóstico 

Ambiental – Capítulo 9).  

 

7.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

A abrangência espacial dos efeitos do empreendimento sobre os recursos naturais e 

socioeconômicos é o primeiro passo para o desenvolvimento de um Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), ou seja, a partir das definições conceituais do projeto, definem-se suas 

áreas de influência com base: 

 

 Na experiência técnica e profissional da equipe executora do EIA; 

 No entendimento do projeto conceitual; e 

 No conhecimento da região. 

 

A definição dos limites geográficos das áreas de influência preliminares do empreendimento 

está preconizada na Resolução Conama nº 01/86 (Art. 5º, inciso III), constituindo-se em 

requisito legal para o desenvolvimento de qualquer estudo de avaliação de impactos 

ambientais, sendo essas áreas elementos fundamentais para o direcionamento da coleta 

dos dados necessários ao embasamento do diagnóstico ambiental. 

 

Para o atual estudo, essas áreas foram estabelecidas preliminarmente pela equipe 

executora do EIA, em função da abrangência geográfica dos impactos, também 

preliminarmente previstos, nos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, decorrentes da 

implantação da UTE Novo Tempo.  

 

Também foram considerados estudos desenvolvidos na região de inserção do atual projeto, 

notadamente aqueles associados ao licenciamento ambiental da UTE Porto do Açu II (CRA, 

2010), principalmente em virtude das semelhanças existentes entre ambos, especificamente 

em termos de tipologia do empreendimento (ambas são UTE), porte, proximidade e 

macrorregião de inserção. 
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Ressalta-se que tal abordagem metodológica adotada permite que, no momento de 

consolidação da identificação e avaliação dos impactos potenciais, tais áreas de influência 

preliminarmente definidas para elaboração do diagnóstico ambiental, possam ser ampliadas 

ou reduzidas. 

 

Conforme poderá ser observado no decorrer deste EIA, o diagnóstico ambiental e a 

avaliação dos impactos potenciais demonstraram que as áreas de influência 

preliminarmente definidas foram adequadamente estabelecidas, sem necessidade de 

ajustes em suas dimensões e abrangência e propiciando o entendimento da viabilidade 

ambiental do empreendimento proposto. 

 

Deste modo, as definições adotadas para as áreas de influência do empreendimento são:  

 

 Área de Influência Indireta (AII): área real ou potencialmente afetada indiretamente 

pelos impactos das fases de implantação e operação do empreendimento, utilizando-se, 

na medida do possível, limites geográficos e ou conceitos de bacias hidrográficas e ou de 

unidades de paisagem, permitindo a análise sistêmica e integrada dos temas; 

 

 Área de Influência Direta (AID): área passível de sofrer influência direta dos efeitos 

significativos – positivos ou negativos – decorrentes do empreendimento. A AID 

caracteriza-se não só pelo sítio, mas por seu entorno no qual o projeto deve contemplar 

ações de controle e de mitigação, bem como ações de acompanhamento e verificação 

apropriadas, de forma a prevenir, eliminar ou minimizar os impactos significativos 

adversos, bem como a potencializar os impactos ambientais benéficos. Da mesma forma 

que conceituado para a AII, utilizam-se, na medida do possível, limites geográficos e ou 

conceitos de bacias hidrográficas e ou de unidades de paisagem. 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA): área que compreende o perímetro de todo o território 

que será efetivamente utilizado pelo empreendimento, incluindo as áreas de apoio, 

acessos viários, entre outros. Sua delimitação é usualmente comum aos Meios Físico, 

Biótico e Socioeconômico. 

 

A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo projeto da UTE Novo Tempo está inserida na Zona 

Industrial (ZI), conforme Plano Diretor de São João da Barra (Lei Municipal no 50/06) e a Lei 

Municipal no 115/08 (Macrozoneamento de Áreas de Especial Interesse). 

 

No contexto do estudo ambiental do projeto da UTE Novo Tempo, definiu-se a ADA como o 

limite do terreno proposto para a implantação da planta industrial da UTE Novo Tempo e das 

Estruturas Extramuros (Gasoduto, Emissário Submarino, Adutora e Linha de Transmissão). 

 

Vale destacar que todos os acessos necessários à implantação e operação da UTE Novo 

Tempo já foram devidamente licenciados e implementados no âmbito de outros projetos 

colocalizados. A FIGURA 7.1-1 apresenta a localização da ADA do empreendimento. 
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7.1.1 Áreas de Influência do Meio Físico  

 

No planejamento dos estudos de impacto ambiental, a definição da área de estudo 

usualmente corresponde a uma hipótese sobre a área de influência do empreendimento, ou 

seja, a área geográfica onde serão ou poderão ser notados os efeitos diretos ou indiretos, 

positivos ou negativos do empreendimento. 

 

Analisando as características do empreendimento e os parâmetros ambientais presentes na 

região foram definidos 2 (dois) compartimentos para as áreas de influência, sendo: 

 

 Clima e Qualidade do Ar; 

 Demais Componentes do Meio Físico (terrestre e marinho); 

 

O compartimento de clima e qualidade do ar foi segregado dos demais componentes em 

virtude da dispersão atmosférica de poluentes, que serão gerados na operação da UTE 

Novo Tempo, que ocorre em função de um conjunto de parâmetros meteorológicos que 

atuam simultaneamente no sentido de transportar, dispersar e/ou concentrar os níveis de 

poluição em uma determinada região.  

 

7.1.1.1 Clima e Qualidade do Ar 

 

Com relação à qualidade do ar consideraram-se as características do projeto conceitual e 

da região de inserção e a experiência da equipe em estudos similares, sendo definidas: 

 

 AII: Esta área foi delimitada de acordo com a bacia área estudada para a modelagem de 

dispersão atmosférica, considerando um buffer de 51 km a partir das chaminés da UTE 

Novo Tempo. 

 

 AID: Buffer de 10 km a partir das coordenadas geográficas das fontes de emissões 

atmosféricas da UTE Novo Tempo. Esta área foi definida em virtude do resultado da 

modelagem de dispersão atmosférica, considerando os valores das 30 maiores 

concentrações de curto período e as 10 maiores concentrações de longo período para os 

parâmetros de NOx, CO e HCT. 

 

A FIGURA 7.1.1.1-1 apresenta as áreas de influência para o parâmetro de Clima e 

Qualidade do Ar.  
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7.1.1.2 Ruído, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrografia, Hidrogeologia e 

Ambiente Marinho 

 

A definição das áreas de influência para esses temas e compartimentos do Meio Físico 

considerou o ambiente marinho próximo ao empreendimento e baseou-se nas seguintes 

divisões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro:  

 

a) Macrorregiões Ambientais: o Decreto Estadual nº 26.058/00 divide o território estadual 

em 7(sete) Macrorregiões Ambientais (MRA), sendo essas as unidades básicas de 

planejamento e intervenção da gestão ambiental e;  

 

b) Regiões Hidrográficas: a Resolução CERHI-RJ nº 107/13 divide o território estadual em 

9 (nove) Regiões Hidrográficas (RH) com o intuito de facilitar a gestão dos recursos 

hídricos. 

 

As divisões apresentadas consideram bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão 

ambiental; sendo a primeira mais abrangente, englobando diversos recursos ambientais, e 

a segunda, com foco nos aspectos diretamente relacionados aos recursos hídricos. 

 

Com base nessas informações foram definidas as seguintes áreas de influência: 

 

 AII: Parte da Macrorregiões Ambientais 5 (MRA–5: Bacia do Rio Macaé e Lagoa Feia) 

inserida na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH–IX), 

representada pelo trecho do rio Paraíba do Sul, do canal do Degredo/Rio Doce até a foz 

do rio Paraíba em Atafona. A AII está localizada na porção direita do rio Paraíba do Sul, 

tendo como rio principal o canal do Degredo/Rio Água Preta/Rio Doce e as Lagoas do 

Taí, Grussaí, Iquipari, Salgada e Açu. Para o Compartimento Marinho foi definida AII 

considerando, de forma conservadora, um buffer de 2 km a partir da AID, a qual considera 

em sua definição os resultados das modelagens de dispersão dos efluentes térmicos, 

sanitários e do sistema de desmineralização. Sendo assim, a AII perfaz um buffer de 5 

km a partir do ponto de descarte destes efluentes, englobando o Canal de Acesso do 

Terminal Sul até as proximidades da Barra do Açu (ao sul) e, ao norte, estendendo-se até 

o limite da Zona Industrial do Macrozoneamento de São João da Barra/RJ. 

 

 AID: Para a AID foi selecionada a micro bacia onde se insere o empreendimento, sendo 

a bacia do Iquipari, acrescido do canal de acesso do Terminal Sul, próximo à Barra do 

Açu. Para o Compartimento Marinho foi determinada a AID de acordo com os resultados 

das modelagens de dispersão dos efluentes térmicos, sanitário e de desmineralização. 

Desta maneira, para a AID foi definido um buffer de 3 km em virtude da configuração da 

pluma de dispersão dos efluentes, a qual se apresenta concentrada entre o Canal de 

Acesso do T2 (molhe norte), ao sul, e, ao norte, o Porto do Açu. 

 

A FIGURA 7.1.1.2-1 apresenta as delimitações das áreas de influência para o Meio Físico. 
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7.1.2 Áreas de Influência do Meio Biótico 

 

Como no projeto conceitual está previsto um sistema de resfriamento das torres da UTE, 

que envolve o descarte de efluentes no mar em área colocalizada ao píer do T2, haverá a 

necessidade de mapeamento de áreas de influência específicas para os Compartimentos 

Continental e Marinho, sendo que o critério definidor do segundo foram os resultados das 

modelagens de dispersão de efluentes (ANEXO D1). 

 

Sendo assim, foram definidas as seguintes áreas de influência para o Meio Biótico, de 

maneira específica para os Compartimentos Continental e Marinho: 

 

Compartimento Continental: 

 

 AII: cordões de restinga do Norte Fluminense, limitados ao Norte pelo rio Paraíba do Sul; 

a Oeste pelo curso do rio Doce ou canal Quitingute; ao Sul pela Lagoa do Açu; e a Leste 

pela linha de praia. Na AII estão incluídas as lagoas de Grussaí, Iquipari, Taí, Salgada, 

Veiga e Açu (FIGURA 7.1.2-1); 
 

 AID: cordões de restinga do Norte Fluminense, limitados ao norte pelo Complexo Lagunar 

Grussaí-Iquipari; a oeste ora pelo curso do rio Doce ou canal Quitingute ora pelas 

estradas existentes na região; ao sul pela Lagoa do Açu; e a leste pela linha de praia. Na 

AID estão incluídas as lagoas de Grussaí, Iquipari, Salgada, Veiga e Açu, além da RPPN 

Caruara e a maioria dos empreendimentos já implantados ou em fase de construção que 

formam o Clipa, incluindo o Disjb (FIGURA 7.1.2-1). 

 

Compartimento Marinho 

 

 AII: corresponde ao território marinho, e aos ambientes e biota associados, considerando 

os resultados das modelagens de dispersão de efluentes térmico, sanitários e do sistema 

de desmineralização. Sendo assim, a AII perfaz um buffer de 5 km a partir do ponto de 

descarte destes efluentes, englobando o Canal de Acesso do T2l até as proximidades da 

Barra do Açu (ao sul) e, ao norte, estendendo-se até o limite da Zona Industrial do 

Macrozoneamento de São João da Barra/RJ (FIGURA 7.1.2-2). 
 

 AID: corresponde ao território marinho e aos ambientes e biota associados, considerando 

os resultados das modelagens de dispersão de efluentes térmico, sanitário e de 

desmineralização (FIGURA 7.1.2-2). Desta maneira, foi definido um buffer de 3 km em 

virtude da configuração da pluma de dispersão dos efluentes, a qual se apresenta 

concentrada entre o Canal de Acesso do T2 (molhe norte), ao Sul, e, ao Norte, o Porto 

do Açu. 

 

As FIGURAS 7.1.2-1 e 7.1.2-2 apresentam, respectivamente, as áreas de influência do Meio 

Biótico considerando os Compartimentos Continental e Marinho. 
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7.1.3 Áreas de Influência do Meio Socioeconômico 

 

As áreas de estudo do Meio Socioeconômico foram definidas com base nas características 

dos empreendimentos, especificidades locais e regionais e nos seguintes pressupostos 

técnicos: 

 

 Dirigir a análise dos temas estudados, de modo a realizar um diagnóstico prático e 

funcional que, de fato, subsidie a avaliação dos impactos ambientais e proposição de 

medidas mitigadoras e compensatórias. Assim, os recortes territoriais devem permitir a 

abordagem dos conteúdos em diferentes escalas, da regional à local, permitindo que se 

faça a contextualização ou detalhamento demandado por cada tema aderente aos 

processos sociais, econômicos e culturais interpretados de forma multiescalar; 

 As áreas de influência serão utilizadas tanto como o referencial socioterritorial para a 

construção do diagnóstico, bem como resultados das espacialidades derivadas dos 

efeitos potenciais do empreendimento, de modo que essas áreas preliminares reflitam e 

sirvam de indicadores adequados dos principais impactos do empreendimento; 

 Entender que um projeto não pode ser avaliado isoladamente, mas compreendido a partir 

das conjunturas e perspectivas socioeconômicas, políticas e culturais de dependência, 

cumulatividade e sinergia com demais projetos, políticas públicas, planos locais e 

regionais de ordenamento territorial; normativas legais e cenários de tendências futuras;  

 Priorizar a utilização de “recortes” territoriais político-administrativos, considerando-se a 

maior facilidade para obtenção e geração de dados nestes recortes e mesmo a ocorrência 

de rebatimentos socioeconômicos sobre outros fatores em que a composição agregada 

de temas revele as mudanças e permanências mais consoantes com a complexidade da 

dinâmica dos fatores sociais. 

 

Com base nestes pressupostos apresentados, sugerem-se as seguintes áreas de influência 

para o Meio Socioeconômico: 

 

 AII: municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes. Considera-se que 

nessa área serão geradas as maiores expectativas em relação aos efeitos da implantação 

dos novos empreendimentos, e que a maior parte da mão de obra mobilizada e insumos 

necessários à construção e operação dos mesmos serão oriundos desses municípios. 

 

 AID: município de São João da Barra. A delimitação do município de São João da Barra 

para compor a AID foi definida seguindo o padrão consagrado dos estudos ambientais, 

que adotam a área municipal como território para análise dos impactos de influência direta 

dos empreendimentos. Essa delimitação ocorre pois, o município representa a instância 

local de poder, recebendo, assim, os ônus e contribuições dos empreendimentos.  

 

 

A FIGURA 7.1.3-1 apresenta, as delimitações da AII e AID do Meio Socioeconômico 

.  
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7.2 MEIO FÍSICO 

 

7.2.1 Caracterização Climática e Meteorológica 

 

O conhecimento das condições climatológicas e meteorológicas das Áreas de Influência 

Indireta e Direta é essencial para o entendimento da correlação entre alguns temas 

estudados. O clima é condicionante da disponibilidade hídrica, do tipo de vegetação 

existente, do tipo de agricultura praticada, do uso e ocupação do solo, entre outros.  

 

7.2.1.1 Procedimentos Metodológicos 

 

A caracterização do clima regional e da área de influência indireta do empreendimento foi 

elaborada com base no Estudo de Impacto Ambiental do Porto do Açu I, elaborado pela 

MMX e CAL (2006) e Estudo de Impacto Ambiental da UTE Porto do Açu I e II, elaborado 

pela CRA (2008). Cabe ressaltar que ambos os empreendimentos utilizados como base para 

essa caracterização são localizados no município de São João da Barra (RJ) em áreas 

próximas ao local de instalação da UTE Novo Tempo. 

 

A definição dos sistemas de circulação atmosférica, influentes no clima da Área de Influência 

Direta do empreendimento, foi realizada com base em dados obtidos em literatura 

especializada, tendo como referência principal o texto produzido por Nimer (1989). A 

classificação climática foi definida conforme descrita pelo mapa de climas do Brasil 

produzido pelo IBGE (2002). As análises das variáveis climáticas foram desenvolvidas com 

base nas seguintes fontes de informação: 

 

 Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) – Normais Climatológicas; 

 Modelagem Meteorológica de Mesoescala, realizada pela EcoSoft para a região, com a 

aplicação do modelo WRF (WeatherResearchandForecastingModel), CRA 2010. 

 

O QUADRO 7.2.1.1-1 apresenta o resumo das informações meteorológicas utilizadas para 

as análises de diagnóstico de clima e meteorologia. A FIGURA 7.2.1.1-1 apresenta a 

localização das estações meteorológicas, com a sua disposição sobre imagem de satélite. 

 

QUADRO 7.2.1.1-1 

FONTES DE INFORMAÇÕES DE CLIMA E METEOROLOGIA 

 

Estação Código Fonte Coordenadas Parâmetros Período 

Estação Virtual WRF NA EcoSoft 
21°47'6,360"S 
41°1'47,446"W 

PP, TA, UR, RS, PA, 
EV, CN, RS, DV, VV 

2004 a 2007 

Campos 
OMM: 
83698 

INMET 
21°44'24” 
41°19'48” 

PP, TA, UR, DV, VW, 
RS, CN, PA 

2000 a 2015 

Legenda: 
PP precipitação pluviométrica; TA temperatura do ar; 
UR umidade relativa do ar; VV velocidade do vento; 
DV direção do vento; RS radiação solar; 
PA pressão atmosférica; CN cobertura de nuvens; 
EV evaporação NA       não existente  
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7.2.1.2 Caracterização Climática Regional 

 

O conhecimento das condições climatológicas e meteorológicas da região do 

empreendimento é necessário para o entendimento e correlação entre alguns temas 

estudados para as fases de implantação e, principalmente, operação da UTE Novo Tempo, 

principalmente no que se refere a qualidade do ar. 

 

 Aspectos da Circulação Atmosférica 

 

Para caracterizar a climatologia de uma região é importante que se tenha o conhecimento 

dos principais mecanismos de circulação atmosférica e de geração de tempo meteorológico 

na área onde se situa o empreendimento. 

 

A escala regional ou meso-escala pode ser caracterizada pelos fenômenos de magnitudes 

especiais e temporais intermediários entre a micro e macro escalas, com extensão que pode 

atingir até 100 km. São considerados fenômenos de meso-escala os sistemas convectivos 

organizados, os complexos convectivos e os sistemas de ventos locais. 

 

Apresenta-se, a seguir, breve descrição dos sistemas meteorológicos que atuam na América 

do Sul, no Brasil e que influenciam nas condições atmosféricas no Estado do Rio de Janeiro 

e na área do empreendimento. 

 

 Sistemas de Escala Regional 

 

A região sudeste está submetida aos chamados “Sistemas Convectivos de Mesoescala 

(SCME) ou de “Escala Regional”, que são definidos como “qualquer agrupamento de nuvens 

convectivas com forma linear ou circular e que, em algum estágio do ciclo de vida, contenha 

núcleos convectivos nas regiões adjacentes originárias ou não desses núcleos”. No espectro 

dos SCME destacam-se as “Linhas de Instabilidade Tropicais”, os “Complexos Convectivos 

de Mesoescala” (CCME) e os sistemas de brisas. 

 

A região sudeste apresenta um clima bastante diversificado devido a vários fatores como a 

posição latitudinal e longitudinal, a topografia e as influências de ordem dinâmica, por 

exemplo, a predominância de frentes frias. A região sudeste apresenta-se como unidade 

climatológica por ser uma zona de equilíbrio dinâmico entre as correntes perturbadas de 

altas tropicais e altas polares. Disto decorre a característica de transição na climatologia 

regional do sudeste. A formação e existência das Linhas de Instabilidade Tropicais (LIT) 

coincidem com a grande disponibilidade de umidade na Amazônia. Esta umidade, em função 

do giro anticiclônico dos ventos sobre o território brasileiro e também em função da barreira 

formada pela Cordilheira Andina, é transportada predominantemente para sudeste. 
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Os CCME constituem-se em conjuntos de nuvens cúmulo-nimbos cobertos por densa 

camada de cirrus que podem ser facilmente identificados em imagens de satélites, como 

sendo sistemas de nuvens, aproximadamente circulares e com crescimento explosivo num 

intervalo de tempo de 6 a 12 horas. Durante o verão, tais sistemas surgem preferencialmente 

nas regiões serranas do sudeste brasileiro. A trajetória de um CCME tem geralmente início 

a leste dos Andes, aproximadamente a 25° S, e sobre os vales dos rios Paraná e Paraguai. 

 

As brisas marítimas podem atingir algumas dezenas de quilômetros continente adentro, 

transportando umidade de modo eficiente no sentido oceano–continente. 

 

Além dos mecanismos apontados acima, o regime de precipitação interanual em grande 

parte do Brasil é influenciado pelo mecanismo conjunto El Niño/Oscilação do Sul, 

denominado por ENSO (El Niño-Southern Oscillation). 

 

 Caracterização Climatológica do Estado do Rio de Janeiro 

 

Evidencia-se marcante diversidade climatológica no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo 

quando se considera a dimensão de seu território. Não somente as temperaturas médias 

são fortemente influenciadas pela associação relevo-altitude, mas também o regime e a 

distribuição dos totais pluviométricos são notoriamente modificados, segundo a posição do 

local, se a barlavento ou a sotavento dos ventos úmidos carreados pelas circulações de 

brisas marítimas na maior parte do ano. 

 

A diversidade climatológica fluminense decorre da combinação de uma série de fatores 

locais e atmosféricos. De certo, a interferência da topografia acidentada e compartimentada 

do Estado é marcante. Escarpas de blocos falhados separam superfícies altas e 

montanhosas que mergulham para o interior, de outras planas a suavemente onduladas que 

se espraiam desde o município do Rio de Janeiro até o Norte Fluminense, constituindo as 

baixadas litorâneas. A associação relevo-altitude-maritimidade é responsável pelo aumento 

da turbulência do ar, podendo induzir a formações convectivas com consequentes chuvas 

orográficas nas cotas mais elevadas das Serras do Mar e da Mantiqueira. 

 

Além dos fatores estáticos que influenciam as características do clima no Estado do Rio de 

Janeiro - latitude, relevo, altitude e maritimidade, deve-se ressaltar o fato de seu território 

encontrar-se submetido a ventos de leste e de nordeste, que sopram da borda oeste do 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul na maior parte do ano. Tal sistema ainda é 

responsável pela manutenção das temperaturas médias em patamares mais ou menos 

elevados, altos níveis de umidade relativa e “tempo bom” – geralmente associado a céu 

claro, de cor azul, livre de nebulosidade e ausência de qualquer hidrometeoro. 

 
  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-5  

7.2.1.3 Caracterização Climática da Área de Influência Indireta e Direta 

 

Conforme a classificação geral de Köppen, a região do empreendimento está enquadrada 

como Aw, isto é, tropical quente e úmido com inverno seco e temperatura do mês mais 

quente superior a 22 °C.  

 

Observando espacialmente as características climáticas, tomando como base o Mapa de 

Clima do Brasil (IBGE, 2002), verifica-se a predominância do grupo climático quente e úmido 

com três meses secos, não obstante possa também ser verificada na região do Projeto uma 

pequena parcela da região onde o clima é quente e semi-úmido, conforme apresentado na 

FIGURA 7.2.1.3-1. 

 

FIGURA 7.2.1.3-1 

DOMÍNIO CLIMÁTICO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

 

Fonte: IBGE, 2002. 

 

A caracterização climática reflete o comportamento típico das variáveis: precipitação 

pluviométrica, temperatura, umidade relativa do ar, evaporação, radiação solar (insolação), 

nebulosidade, direção e velocidade do vento. Para esta caracterização foram utilizados os 

dados disponíveis das estações meteorológicas já apresentadas no QUADRO 7.2.1.1-1. 
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 Precipitação Pluviométrica 

 

Segundo os dados da Estação Meteorológica de Campos de Goytacazes, localizado a 

aproximadamente 30 km da UTE Novo Tempo, a região do empreendimento apresenta uma 

precipitação média da ordem de 1.000 mm e aproximadamente 110 dias de chuva por ano. 

A estação da seca é definida pelo inverno (junho, julho e agosto) e a de chuva pelo verão 

(novembro, dezembro, janeiro). 

 

A FIGURA 7.2.1.3-2 apresenta a distribuição das chuvas ao longo do ano e a FIGURA 

7.2.1.3-3, a precipitação média no período. 

 

FIGURA 7.2.1.3-2 

DISTRIBUIÇÃO DA PRECIPITAÇÃO AO LONGO DOS ANOS ANALISADOS (mm) 

 

Fonte: INMET, 2015 (Estação Meteorológica de Campos de Goytacazes) 
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FIGURA 7.2.1.3-3 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA NO PERÍODO DE 2000-2014 (mm) 

 

 

Fonte: INMET, 2015 (Estação Meteorológica de Campos de Goytacazes) 

 

Observa-se nas figuras acima que, entre os anos de 2005 e 2008, ocorreram grandes 

eventos de chuva, acima de 300 mm, nos meses de verão. Quanto à precipitação média, 

nota-se que o mês de fevereiro apresenta precipitação baixa em relação aos meses 

circunvizinhos (janeiro e março). Nos meses de inverno a precipitação fica abaixo de 45 mm 

e nos meses de verão, acima de 150 mm.  

 

 Temperatura do Ar 

 

De acordo com a estação de Campos de Goytacazes as temperaturas média Máxima, Média 

e Mínima variam de 20,9ºC a 29,9ºC, sendo a média anual igual a 24,5ºC, conforme se 

observa na FIGURA 7.2.1.3-4. 
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FIGURA 7.2.1.3-4 

MÉDIAS MENSAIS DE TEMPERATURA 

 

 

Fonte:INMET, 2014 

 

Em relação as temperaturas médias, o mês mais frio é julho, com 21,5 ºC, sendo a mínima 

média de 17,7 ºC e a máxima de 27,2 ºC, com amplitude térmica de quase 10ºC entre a 

máxima e a mínima. O mês mais quente é fevereiro com média de 27,3 ºC, mínima média 

de 23,7ºC e máxima de 33,1 ºC, com amplitude térmica também de quase 10 ºC. 

 

 Umidade Relativa do Ar 

 

A umidade relativa do ar é geralmente elevada. Em média, esta fica em torno de 76% ao 

longo de todo o ano, com  pequena variação em torno da média (até 02%). A FIGURA 

7.2.1.3-5 apresenta a análise da umidade relativa do ar baseada na média mensal obtida na 

Estação de Campos para o período de 2000 a 2014. 
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FIGURA 7.2.1.3-5 

MÉDIAS MENSAIS DE UMIDADE RELATIVA DO AR 

 

 

Fonte: INMET, 2014 

 

A umidade do ar varia ao longo do ano entre 74 e 77%, os meses de abril, junho, julho, 

novembro e dezembro apresentam umidade acima de 77%, enquanto os meses de fevereiro 

e setembro apresentam umidade abaixo de 75%. 
 

 Evaporação 
 

Conforme a Estação de Campos, a evaporação Piche acumulada anual situa-se entre 1.100 

e 1.700 mm, com média de 1.403 mm. O mês com menor evaporação é junho, com 1.113 

mm, e a maior evaporação ocorre em fevereiro, com 1.703 mm (FIGURA 7.2.1.3-6). 
 

FIGURA 7.2.1.3-6 

EVAPORAÇÃO (MM) – PERÍODO DE 2000-2014 
 

 

Fonte: INMET, 2014 
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 Insolação 

 

Para a insolação foram utilizados os dados das normas climatológicas do INMET, visto que 

a Estação de Campos não apresenta dados para esse parâmetro. A insolação determina o 

número de horas de exposição à luz solar que ocorre em determinada região. Na área de 

influência do empreendimento a insolação média anual normalizada situa-se entre 2.100 e 

2.400 horas de sol. A FIGURA 7.2.1.3-7 apresenta o mapa climático do total de horas anuais 

de insolação. 

 

FIGURA 7.2.1.3-7 

MAPA CLIMÁTICO DE INSOLAÇÃO – 1931-1990 

 

 

Fonte: INMET, 2010 
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 Nebulosidade 

 

A nebulosidade média verificada na Estação de Campos demonstra que, entre os anos de 

2000 e 2014, o ano de 2014 apresentou nebulosidade média de 3,6 décimos, bem abaixo 

da média  verificada  no período, de 4,6 décimos, conforme FIGURA 7.2.1.3-8. 

 

FIGURA 7.2.1.3-8 

NEBULOSIDADE MÉDIA ANUAL 

 

 

     Fonte: INMET, 2014 

 

Já a nebulosidade mensal demonstra que o mês de fevereiro obteve a menor medida, com 

3,5 décimos e o mês de novembro foi o de maior nebulosidade, com 6,6 décimos, conforme 

demonstra a FIGURA 7.2.1.3-9.  
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FIGURA 7.2.1.3-9 

NEBULOSIDADE MÉDIA MENSAL 

 

 

     Fonte: INMET, 2014 

 

 Direção e Velocidade do Vento 

 

Para análise dos dados de direção e velocidade dos ventos foi utilizada a estação 

meteorológica de Campos, para o período de 2000 a 2014. Também foram utilizados os 

dados da Estação Virtual localizada próxima à ADA com dados do período de 2007 a 2009. 

Estas estações distam cerca de 30 km (Estação de Campo) e 6 km (Estação Virtual) da ADA. 

A Estação Virtual apresenta uma base de dados meteorológicos regional para o período de 

agosto de 2004 a outubro de 2007, tomados como médias horárias, 24 horas por dia. 

 

As FIGURAS 7.2.1.3-10 e 7.2.1.3-11 apresentam os gráficos de direção e velocidade dos 

ventos obtidas na estação de Campos. 
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FIGURA 7.2.1.3-10 

VELOCIDADE DOS VENTOS (MPS) – PERÍODO DE 2000 A 2014 

 

 

               Fonte: INMET, 2014 

FIGURA 7.2.1.3-11 

DIREÇÃO DOS VENTOS (%) – PERÍODO DE 2000 A 2014 

 

 

   Fonte: INMET, 2014 

 

Para a Estação Virtual foi gerada uma rosa dos ventos a partir do Modelo WRF, visando uma 

comparação preliminar dos resultados modelados com os resultados medidos na região, 

conforme FIGURA 7.2.1.3-12. 
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FIGURA 7.2.1.3-12 

ROSA DOS VENTOS - ESTAÇÃO VIRTUAL MPX WRF – NOV/ 2007 A AGO/2009 

 

 

        Fonte: Estação de Monitoramento Ecosoft. 2009 (CRA, 2010) 

 

Nota-se divergência entre os dados: enquanto na Estação Virtual ocorre a predominância de 

ventos provenientes do Setor Nordeste (NE), com maior predominância das direções 

Nordeste (NE), Norte-Nordeste (NNE) e Leste-Nordeste (ENE), com intensidade moderada 

e forte; na Estação Campos a predominância é para a Calmaria (50%), Sul (23%), Nordeste 

(17%) e Norte (8%), com velocidade média de 1,7 mps. Esta diverencia deve-se a influência, 

predominante, dos ventos marítimos na Estação Virtual (E01), a qual está localizada a 

menos de 2 km da praia.  
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7.2.2 Qualidade do Ar 

 

No que se refere à qualidade do ar, o clima e as condições meteorológicas influem 

diretamente nos processos de dispersão de gases e partículas na atmosfera. É importante 

destacar que essas emissões para a atmosfera ocorrerão quando da implantação e 

operação da UTE Novo Tempo. 

 

Conforme explicado no item 7.1 foram consideradas como áreas de influência de clima e 

qualidade do ar um buffer de 51 km para a AII e um buffer de 10 km para a AID.  

 

7.2.2.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para a caracterização da qualidade do ar na região do empreendimento foram utilizados os 

seguintes estudos: 

 

1. Resultado do Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia do Pátio 

Logístico, realizado pela LLX Açu Operações Portuárias S.A, período de 2013 a 2014, 

para os parâmetros PTS e PI; 

2. Estudo de Impacto Ambiental da UTE Porto do Açu II, elaborado pela CRA (2010) com 

os dados de qualidade do ar para os parâmetros de Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido 

de Nitrogênio (NO2), Monóxido de Nitrogênio (NO), Óxidos de Nitrogênio (NOx), 

Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3), Hidrocarbonetos (HCT, HVNM e CH4), além de 

PTS e PI.   

 

A qualidade do ar de uma região é o resultado de um sistema complexo, envolvendo a 

emissão de contaminantes atmosféricos por fontes fixas e móveis, locais e distantes, 

juntamente com as condições físicas e meteorológicas incidentes nessa região, 

determinando a concentração dos poluentes na atmosfera. 

 

Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da 

qualidade do ar, válidas para todo o território nacional, a Resolução Conama nº 05/89 

instituiu o Pronar - Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, como um dos 

instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem estar das 

populações e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o desenvolvimento 

econômico e social do país de forma ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de 

emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica. 

 

Em 28/06/90 foi publicada a Resolução Conama nº 03/90, que estabelece padrões de 

qualidade do ar, métodos de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos e níveis de 

qualidade atinentes a um plano de emergência para episódios críticos de poluição do ar, 

visando providências dos governos estaduais e municipais, com o objetivo de prevenir grave 

e iminente risco à saúde pública. 
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A mesma Resolução estabeleceu também que: “Enquanto cada Estado não definir as áreas 

de Classe I, II e III mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução Conama nº 05/89, 

serão adotados os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos nesta Resolução”.  

 

Assim, para o empreendimento em análise, aplicam-se os padrões primários de qualidade 

do ar estabelecidos na Resolução Conama nº 03/90. O QUADRO 7.2.2.1-1 apresenta os 

padrões de qualidade do ar primários e secundários, conforme Resolução Conama nº 03/90.  

 

QUADRO 7.2.2.2-1 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR - RESOLUÇÃO CONAMA 03/1990 

 

Poluente 

Padrão Primário b Padrão Secundário c 

Concentração 

(µg/m³) 

Referência 

Temporal 

Concentração 

(µg/m³) 

Referência 

Temporal 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

80 a 1 ano 60 a 1 ano 

240 24 horas 150 24 horas 

Partículas Inaláveis <10 
µm(PI) 

50 1 ano 50 1 ano 

150 24 horas 150 24 horas 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
80 1 ano 40 1 ano 

365 24 horas 100 24 horas 

Monóxido de Carbono (CO) 
10.000 (9 ppm) 8 horas 10.000 (9 ppm) 8 horas 

40.000 (35 ppm) 1 hora 40.000 (35 ppm) 1 hora 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
100 1 ano 100 1 ano 

320 1 hora 190 1 hora 

Fumaça 
150 24 horas 100 24 horas 

60 1 ano 40 1 ano 

Ozônio (O3) 160 1 hora 160 1 hora 

Notas: 

a. Média Geométrica 
b. Padrão Primário – concentrações que se ultrapassadas poderão afetar a saúde da população. 
c. Padrão Secundário – concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar 

da população bem como o mínimo dano à fauna e à flora. Em áreas poluídas, podem ser entendidos como 
níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 

 

7.2.2.2 Análise de Qualidade do Ar- Campanha de 2013 e 2014  

 

O Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar (PMQA), em execução para o Pátio 

Logístico (LLX - LI n° IN016966), próximo à área onde se pretende instalar a UTE Novo 

Tempo, tem por objetivo monitorar continuamente os padrões de qualidade do ar da sua 

área de influência, através de concentrações de Partículas Totais em Suspensão e 

Partículas Inaláveis. 

 

As amostras são continuamente coletadas na Estação de Qualidade do Ar e Meteorologia 

localizada nas coordenadas S 21° 47’47’’ e W 41°01’12’’. A FIGURA 7.2.2.2-1 apresenta a 

localização dessa estação que dista cerca de 5 km da UTE Novo Tempo. 
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FIGURA 7.2.2.2-1 

LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 

 

 

 

A estação é composta dos seguintes equipamentos: 

 

a) Equipamentos para o monitoramento da Qualidade do Ar  

 

Analisadores de Partículas Totais em Suspensão e Partículas Inaláveis, da Marca THERMO 

Scientific TEOM Modelo 1405, fabricado na Alemanha e fornecido pela Energética, um 
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analisador de Partículas Inaláveis (PM10) e outro para Partículas Totais em Suspensão 

(PTS).  

 

Os analisadores TEOM Modelo 1405 são instrumentos de monitoramento contínuo e em 

tempo real da concentração mássica de partículas no ar ambiente. O equipamento utiliza 

medição direta no filtro baseada na tecnologia de micro balança, onde o ar passa através 

de um filtro com vazão constante, que é pesado continuamente e em sequência calculado a 

concentração mássica. 

 

A precisão de medição é de ± 5μg/m3 para dados médios de 10 minutos e de ±1,5μg/m3 para 

médias horárias. O limite mínimo de detecção do transdutor de massa é de 0,01 μg. A 

tecnologia de micro balança não requer recalibração da massa e não utiliza fonte radioativa. 

 

Esse equipamento possui aprovação da US EPA com certificado EPPM-1090-079 para 

monitoramento de PM10, podendo ser configurado com uma variedade de “entradas” 

(cabeças separadoras) para medir PM10, PM2,5, PM1,0 ou PTS. 

 

O diagnóstico da qualidade do ar da região de inserção do empreendimento foi realizado 

com base no resultado do monitoramento de Partículas Totais em Suspensão (PTS) e 

Partículas Inaláveis (PM10) realizado para o Pátio Logístico durante o período de janeiro a 

setembro de 2014. 

 

Conforme os relatórios de monitoramento elaborado pela LLX Açu Operações Portuárias 

S.A, de janeiro a setembro de 2014 as concentrações máximas medidas de PTS e PM10 

foram de 67,7 ug/m³ para PTS e 63 ug/m³ para PI, sendo classificada como Boa, indicando 

que a qualidade do ar é segura à saúde, apresentando médias das concentrações abaixo 

do limite da Resolução Conama nº 03/90 para padrão secundário para amostragem de 24h. 

 

Para o ano de 2014 foram disponibilizados os dados de janeiro a setembro de 2014, 

conforme ilustrados nas FIGURAS 7.2.2.2-2 a 7.2.2.2-4. 
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FIGURA 7.2.2.2-2 

CONCENTRAÇÕES DE PTS E PM10 NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 

 

 
Fonte: LLX Açu Operações Portuárias S.A, 2014 

 

FIGURA 7.2.2.2-3 

CONCENTRAÇÕES DE PTS E PM10 NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2014 

 

 
Fonte: LLX Açu Operações Portuárias S.A, 2014 

 

FIGURA 7.2.2.2-4 

CONCENTRAÇÕES DE PTS E PM10 NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2014 

 

 
Fonte: LLX Açu Operações Portuárias S.A, 2014 
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De acordo com as figuras anteriores verifica-se que, para o período de janeiro a setembro 

de 2014, a região de inserção da UTE Novo Tempo apresentou variação de concentração 

entre 5 e 67,7 μg/m3 de PTS, atendendo aos padrões primários da Conama, e para os 

valores médios mensais de PM10 a variação de concentração ficou entre 5 e 63,0 μg/m3, 

ultrapassando os valores primários (50 μg/m3), mas bem abaixo dos limites secundários (150 

μg/m3) da Resolução Conama nº 03/90. 

 

7.2.2.3 Análise de Qualidade do Ar – Campanha de 2007 a 2009 

 

Para caracterização da qualidade do ar da região do empreendimento também foram 

utilizados os dados do EIA da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010). 

 

Nesse estudo as análises de qualidade do ar foram obtidas da compilação e interpretação 

dos dados obtidos pela estação automática da MPX WRF instalada na localidade de Água 

Preta, no município de São João da Barra, no período de novembro de 2007 a agosto de 

2009. O monitoramento da qualidade do ar foi realizado pela estação automatizada, cujas 

medições contínuas (24 horas por dia) foram integradas em médias horárias para todos os 

parâmetros monitorados. A estação foi instalada na localidade de Água Preta, no município 

de São João da Barra (285.823 E; 7.582.901 N, UTM SAD 69, 24 K). O local da estação 

dista aproximadamente 5 km a oeste do local proposto para a instalação da UTE Novo 

Tempo, conforme se observa na FIGURA 7.2.2.3-1. 
 

FIGURA 7.2.2.3-1 

LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E 

METEOROLOGIA 

 

 

Rio Paraíba do Sul 

Lagoa Feia 

UTE Novo Tempo 
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O QUADRO 7.2.2.3-1 apresenta a relação dos parâmetros medidos na campanha de 

monitoramento e as respectivas metodologias de medição empregadas. Ressalta-se que 

todos os métodos e equipamentos utilizados são certificados pela USEPA (Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América). 

 

QUADRO 7.2.2.3-1 

PARÂMETROS MONITORADOS NA ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

Parâmetro Monitorado Metodologia de Medição Equipamento Utilizado 

Partículas totais em suspensão 
(PTS) 

Absorção de raios beta Met One BAM 1020 

Partículas inaláveis (PI como PM10) Absorção de raios beta Met One BAM 1020 

Dióxido de enxofre (SO2) 
Fluorescência aos raios 

ultravioleta 
Horiba APSA-360CE 

Dióxido de nitrogênio (NO2) Quimiluminescência Horiba APNA-360CE 

Monóxido de nitrogênio (NO) Quimiluminescência Horiba APNA-360CE 

Óxidos de nitrogênio (NOx) Quimiluminescência Horiba APNA-360CE 

Monóxido de carbono (CO) 
Absorção de infravermelho não 

dispersivo 
Horiba APMA-360CE 

Hidrocarbonetos totais (HCT) Ionização de chama Horiba APHA-360CE 

Hidrocarbonetos não metano 
(HCnM) 

Ionização de chama Horiba APHA-360CE 

Metano (CH4) Ionização de chama Horiba APHA-360CE 

Ozônio (O3) Absorção de ultravioleta Horiba APOA-360CE 

Velocidade escalar do vento (VV) Anemômetro de conchas Met One 014A 

Direção escalar do vento (DV) Biruta com pá balanceada Met One 024A 

Temperatura do ar (TA) Termistor Met One 083D-1-35 

Umidade relativa do ar (UR) Termistor Met One 083D-1-35 

Precipitação pluviométrica (PP) Pluviômetro de gangorra Met One 372 

Radiação solar global (RS) Piranômetro Met One 096-1 

 

A estação automática também registrou as condições de: 

 

 Direção e velocidade do vento; 

 Precipitação pluviométrica; 

 Radiação solar; 

 Temperatura do ar; 

 Umidade relativa do ar; e 

 Pressão atmosférica. 

 

O QUADRO 7.2.2.3-2 apresenta, de forma resumida os resultados obtidos nesta estação.  
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QUADRO 7.2.2.3-2 

RESULTADOS DOS PARÂMETROS METEOROLÓGICOS REGISTRADOS NA 

ESTAÇÃO MONITORADA 

 

Parâmetro 
Média do 

Período 

Média Anual 
Observações 

2008 2009* 

Temperatura (°C) 22.9 22.51 23.55 T_máx=36.2 / T_mín=12.4 

Umidade Relativa (%) 77.1 76.01 74.55 UR_mín=27.1 

Pressão Atmosférica (hPa) 1.008.1 1.004.93 1.015.37 - 

Radiação Solar Incidente (W/m²) NA NA NA Máximo=1153 

Precipitação Pluviométrica (mm) NA NA NA Média_Acumulada=994.4 

NA – não se aplica. 

 

Dentre os principais parâmetros meteorológicos, o comportamento da direção e velocidade 

do vento é fundamental para a análise do transporte e da capacidade de dispersão em uma 

determinada região. Vale ressaltar que a velocidade do vento é extremamente importante 

na diluição das emissões atmosférica. A ocorrência de ventos fracos, por exemplo, influência 

na dispersão de poluentes porventura presentes no ar da região. Dessa forma, com o intuito 

de avaliar as condições de dispersão local, foi gerada a rosa dos ventos para o período 

monitorado (FIGURA 7.2.2.3-2).  

FIGURA 7.2.2.3-2 

ROSA DOS VENTOS CARACTERÍSTICA DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DO AR EM ÁGUA PRETA – NOV/2007 A AGO/2009 

 

 

 Fonte: CRA, 2010 

 

É possível observar a predominância da direção nordeste (NE), ventos com intensidade 

moderada e forte. O índice de calmaria foi de 2,87%, indicando que a região possui uma boa 
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capacidade de dispersão.  

 

As concentrações dos poluentes atmosféricos regulamentados (e complementares) 

presentes na atmosfera da região foram continuamente medidas e registradas como médias 

horárias, 24 horas por dia, conforme recomendações da USEPA e do INEA, para os 

seguintes parâmetros:  

 

 Partículas Totais em Suspensão (PTS); 

 Partículas Inaláveis (PI como PM10); 

 Dióxido de Enxofre (SO2); 

 Dióxido de Nitrogênio (NO2);  

 Monóxido de Nitrogênio (NO); 

 Óxidos de Nitrogênio (NOx); 

 Monóxido de Carbono (CO); 

 Ozônio (O3); 

 Hidrocarbonetos Totais (HCT);  

 Hidrocarbonetos Não Metano (HCnM); e  

 Metano (CH4).   

 

Para a análise das séries de dados geradas foram utilizadas as estatísticas descritivas e 

gráficos de séries temporais, visando facilitar a compreensão do diagnóstico realizado. 

 

Nas análises apresentadas, as concentrações dos poluentes são comparadas aos padrões 

primários de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução Conama no 03/90, quando 

cabível. É importante observar que a comparação com os padrões é feita graficamente 

através da leitura direta das medições para o caso de padrões com referência temporal de 

1 (uma) hora, ou com leitura da média móvel de intervalo compatível, no caso de referências 

temporais maiores que 1 (uma) hora. As escalas dos gráficos foram ajustadas para facilitar 

a comparação dos resultados com os padrões de qualidade do ar aplicáveis à região.   

 

 Concentrações de Material Particulado 

 

A média do período e as médias anuais (referentes a 2008 e 2009) mostram valores bem 

abaixo do padrão de qualidade do ar (PQA) anual estabelecido pela Resolução Conama nº 

03/90 para material particulado inalável (PM10) e total (PTS), como pode ser observado no 

QUADRO 7.2.2.3-3. 

 

O valor médio do período das concentrações de PM10, de 23,74 µg/m³, comprometeu menos 

de 50% do padrão anual de qualidade do ar. O valor limite definido como padrão de 24 horas 

para o poluente em questão também não foi ultrapassado em nenhum dia do ano. O máximo 

valor médio diário verificado foi 134,79 µg/m³. O mesmo foi observado quando analisada as 

concentrações de PTS. As médias anuais (2008 e 2009) e a média do período ficaram bem 

abaixo do PQA. O maior valor médio diário de PTS também mostrou-se abaixo do limite 

estabelecido pela Resolução Conama nº 03/90.  
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QUADRO 7.2.2.3-3 

CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL (PM10) E TOTAL (PTS), 

(em µg/m³) 

 

Parâmetro 
Média do 
Período 

Média Anual Máxima 
Concentração de 

24 horas 

Nº de Violações 
ao PNQA 2008 2009* 

PM10 23.74 22.24 27.27 134.79 0 

PTS 37.60 31.52 48.16 230.48 0 
* Ano com dados incompletos. Apenas considerando dados de concentração até 31/08/2009 

Fonte: CRA, 2010 

 

 Concentração de SO2 

 

No QUADRO 7.2.2.3-4 pode ser observado resumo dos resultados obtidos a partir do 

monitoramento das concentrações de dióxido de enxofre na região do empreendimento. 

Através desta, é possível observar a não ocorrência de violações aos padrões de qualidade 

do ar anual e de 24 h. Os valores registrados foram muito inferiores a esses limites. Vale 

ressaltar que os PQA estabelecidos para o poluente são de 80 µg/m3 (anual) e de 365 µg/m3 

(24 h). 

QUADRO 7.2.2.3-4 

CONCENTRAÇÃO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) 

 

Parâmetro 
Média do 
Período 

Média Anual Máxima 
Concentração de 24 

horas 

Nº de 
Violações ao 

PNQA 
2008 2009* 

SO2 3.2 2.48 2.74 15.58 0 
* Ano com dados incompletos. Apenas considerando dados de concentração até 31/08/2009. 
Fonte: CRA, 2010  

 

Na FIGURA 7.2.2.3-3 é possível observar que as concentrações médias diárias de SO2 

permanecem bem abaixo do padrão de qualidade do ar regulamentado pela Resolução 

Conama nº 03/90, de 365 µg/m³. 

 

Mesmo o padrão secundário, de 100 µg/m³, representa mais de cinco vezes o valor da 

concentração máxima de 24 horas registrada no período considerado. 

 

O valor médio do período, de 3,2 µg/m³, representou pouco menos de 10% do padrão anual 

secundário de qualidade do ar definido como 40 µg/m³. 
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FIGURA 7.2.2.3-3 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA DIÁRIA (DE 24 HORAS) DE SO2 (µg/m3) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 

 

Como pode ser observado na FIGURA 7.2.2.3-4, as concentrações médias mensais de SO2 

variaram significativamente ao longo dos meses monitorados, porém, dentro de uma faixa 

de valores extremamente baixos. Os meses onde foram registradas médias mais elevadas 

foram os de dezembro e janeiro. 

 

FIGURA 7.2.2.3-4 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA MENSAL DE SO2 (µg/m3) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 
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 Concentrações de NO e de NO2 

 

As concentrações dos óxidos de nitrogênio (NOX) representam a soma das concentrações 

de monóxido de nitrogênio (NO) e de dióxido de nitrogênio (NO2). Vale ressaltar que os 

óxidos de nitrogênio são extremamente importantes para a formação e o consumo das 

moléculas de ozônio.  

 

Como apresentado no QUADRO 7.2.2.3-5, as máximas concentrações médias horárias de 

NO2 registradas no período foram bem inferiores aos valores estabelecidos pela legislação 

como padrões de qualidade do ar primário e secundário (320 e 190 µg/m³, respectivamente). 

Os valores médios anuais e do período também se mostraram abaixo do padrão médio anual 

(de 100 µg/m³). 

 

O monóxido de nitrogênio não é contemplado pela legislação em vigor no Brasil, contudo os 

valores registrados quando comparados a outras regiões mantiveram-se muito baixos. Por 

conta dos baixos valores encontrados, as concentrações de NOX serão avaliadas como um 

todo (considerando a soma das concentrações de NO e NO2) nas análises a seguir. 

 

QUADRO 7.2.2.3-5 

CONCENTRAÇÃO DE MONÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO) E DIÓXIDO DE 

NITROGÊNIO (NO2), EM µg/m³ 

 

Parâmetro 
Médiado 
Período 

Média Anual Máxima 
Concentração de 1 

hora 

Nº de Violações 
ao PNQA 2008 2009* 

NO 1.7 1.92 1.34 120.2 - 

NO2 4.0 4.07 3.88 72.0 0 
* Ano com dados incompletos. Apenas considerando dados de concentração até 31/08/2009. 

Fonte: CRA, 2010 

 

A evolução das concentrações médias horárias de NOX pode ser observada na FIGURA 

7.2.2.3-5. Através desta, torna-se claro que os valores, exceto em eventos ocasionais, 

apresentaram concentrações abaixo dos 60 µg/m³. 
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FIGURA 7.2.2.3-5 

EVOLUÇÃO MÉDIA HORÁRIA DAS CONCENTRAÇÕES DE NOX (µg/m3) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 

 

As concentrações médias mensais dos óxidos de nitrogênio podem ser observadas na 

FIGURA 7.2.2.3-6, onde verifica-se que nos meses de junho e julho foram registrados os 

maiores valores médios mensais. No entanto, novamente, é importante ressaltar que as 

concentrações médias mensais não apresentaram uma faixa de variação significativa, o 

mesmo pode-se afirmar sobre o valor médio das concentrações de acordo com o dia da 

semana e de acordo com a hora do dia.  

 

FIGURA 7.2.2.3-6 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA MENSAL DE NOX (µg/m3) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 
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 Concentração de O3 

 

O ozônio é poluente secundário formado por reações químicas envolvendo, principalmente, 

duas classes de precursores: os óxidos de nitrogênio (NOX) e os compostos orgânicos 

voláteis (COV). 

 

A formação do ozônio, assim como de outros oxidantes, depende, de forma não-linear, de 

uma série de fatores como: a distribuição espectral e a intensidade da radiação solar, as 

concentrações dos precursores no ar ambiente, as taxas das reações químicas destes 

precursores, processos de mistura na atmosfera, entre outros.  

 

A produção química do ozônio na troposfera ocorre a partir de reações químicas mediante 

a ação da luz solar e de oxidações fotoquímicas. Sendo o ozônio um poluente secundário, 

o sinergismo entre os poluentes atua como um fator complicador para o problema, 

dificultando a modelagem e previsão da formação deste. 

 

Uma síntese dos resultados encontrados para a estação monitorada pode ser observada no 

QUADRO 7.2.2.3-6. 

 

QUADRO 7.2.2.3-6 

CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO (O3) 

 

Parâmetro 
Média do 
Período 

Média Anual Máxima 
Concentração de 1 

hora 

Nº de 
Violações ao 

PNQA 
2008 2009* 

O3 33.5 38.74 22.91 106.4 0 

* Ano com dados incompletos. Apenas considerando dados de concentração até 31/08/2009. 
Fonte: CRA, 2010 

 

Os valores, durante todo o período de amostragem estiveram bem abaixo do valor de 

referência (160 µg/m³) como pode ser observado na FIGURA 7.2.2.3-7.  

 

A máxima concentração de ozônio de 1 hora registrada durante o período foi de apenas 

106.4 µg/m3, representando pouco mais de 65% do PNQA. 

 

O valor indicado como referência pela Organização Mundial da Saúde - OMS (2006), de 100 

µg/m³, considera a média de 8 horas de concentração de ozônio, tendo sido verificada 82.1 

µg/m³ na estação. 
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FIGURA 7.2.2.3-7 

EVOLUÇÃO MÉDIA HORÁRIA DAS CONCENTRAÇÕES DE O3 (µg/m3) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 

 

A FIGURA 7.2.2.3-8 apresenta as concentrações médias mensais para o ozônio, onde os 

maiores valores foram verificados nos meses de agosto e setembro. Ao contrário do 

verificado para os demais poluentes, a variação dos valores médios mensais ao longo do 

ano foi significativa, devido à grande dependência das concentrações de ozônio com as 

condições meteorológicas (incidência de radiação solar, temperatura, nebulosidade, outras). 

 

FIGURA 7.2.2.3-8 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA MENSAL DE O3 (µg/m3) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 
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A variação das concentrações médias de ozônio de acordo com o dia da semana não foi 

significativa. Em geral, principalmente, em áreas próximas a grandes centros urbanos, 

maiores concentrações são verificadas em finais de semana devido a diminuição da 

concentração do poluente NO, em geral, associada à diminuição do tráfego veicular. 

 

Conforme o esperado, por conta da dependência da formação do ozônio à incidência de 

radiação solar, maiores concentrações foram verificadas no período da tarde (FIGURA 

7.2.2.3-9).  

 

FIGURA 7.2.2.3-9 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA HORÁRIA DE O3 (µg/m3) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 

 

Outro ponto interessante envolve as concentrações mínimas de ozônio, que em grandes 

centros urbanos caem significativamente durante o período noturno, atingindo valores 

próximos a zero. Essa queda nas concentrações ocorre devido à deposição seca na 

superfície e às perdas com as reações químicas (principalmente por conta da reação de 

consumo com o NO: O3 + NO  O2 + NO2), sem radiação solar não haverá formação de 

novas moléculas de ozônio e a concentração do poluente tende a cair de forma brusca.  

 

Contudo, o comportamento médio horário revela que os valores mínimos de concentração 

de ozônio não caem tão intensamente, indicando que não existe muito monóxido de 

nitrogênio disponível na atmosfera local. 
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 Concentração de Monóxido de Carbono 

 

No QUADRO 7.2.2.3-7 pode ser observado que os valores de concentração de CO 

registrados encontraram-se bem abaixo dos valores determinados pela legislação 

(Resolução Conama nº 03/90), tanto ao padrão horário quanto ao referente à média de 8 

horas (35 e 9 ppm, respectivamente).  

 

QUADRO 7.2.2.3-7 

CONCENTRAÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO (PPM) 

 

Parâmetro 
Média do 
Período 

Média Anual Máxima 
Concentração 

de 1 hora 

Máxima 
Concentração 

Média de 8 horas 

Nº de 
Violações ao 

PNQA 
2008 2009* 

CO 0.2 0.24 0.16 2.8 0.91 0 

* Ano com dados incompletos. Apenas considerando dados de concentração até 31/08/2009. 
Fonte: CRA, 2010 

 

A evolução das concentrações médias horárias de CO (FIGURA 7.2.2.3-10) revelou, com 

exceção de alguns picos de concentração, valores abaixo de 1 ppm. Não foi observada 

variação significativa de acordo com os dias da semana e horas do dia, o que indica que as 

fontes veiculares não são significativas na região. O valor máximo verificado na média 

mensal foi de, aproximadamente, 0,35 ppm no mês de maio e o menor no mês de setembro 

(0,08 ppm), como pode ser observado na FIGURA 7.2.2.3-11. 

 

FIGURA 7.2.2.3-10 

EVOLUÇÃO MÉDIA HORÁRIA DAS CONCENTRAÇÕES DE CO (PPM) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 
  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-32  

FIGURA 7.2.2.3-11 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA MENSAL DE CO (PPM) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 

 

 Concentrações de Hidrocarbonetos 

 

Uma síntese dos resultados obtidos a partir do monitoramento das concentrações dos 

hidrocarbonetos totais (HCT), de metano (CH4) e dos hidrocarbonetos não-metano pode ser 

observada no QUADRO 7.2.2.3-8 e FIGURA 7.2.2.3-12. Vale ressaltar que a legislação em 

vigência no Brasil não estabelece limites para esses compostos. 

 

QUADRO 7.2.2.3-8 

CONCENTRAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS 

 

Parâmetro Média do Período 
Média Anual Máxima Concentração 

de 1 hora 2008 2009* 

HCT 2.1 1.93 2.40 5.8 

CH4 1.6 1.43 1.98 5.3 

HCNM 0.5 0.49 0.42 3.7 
* Ano com dados incompletos. Apenas considerando dados de concentração até 31/08/2009. 

Fonte: CRA, 2010 
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FIGURA 7.2.2.3-12 

CONCENTRAÇÕES DE HC (PPM) 

 

 

Fonte: CRA, 2010 

 

As concentrações de HCT representam a soma das concentrações do metano e dos HCNM. 

Os resultados obtidos no monitoramento realizado evidenciam que as concentrações de 

hidrocarbonetos correspondem, na sua maior parte, ao metano, havendo uma menor 

contribuição de outros hidrocarbonetos. 

 

O comportamento médio mensal e de acordo com o dia da semana das concentrações de 

hidrocarbonetos revelam uma variação pouco significativa, assim como identificado para 

diversos outros poluentes. 

 

Em relação ao comportamento médio horário das concentrações é possível verificar 

pequeno pico nos valores de HCT e HCNM no período entre 12 e 14 h (FIGURA 7.2.2.3-13).  
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FIGURA 7.2.2.3-13 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA HORÁRIA DE HC (PPM) 
 

 
Fonte: CRA, 2010 

 

Considerações 

 

A análise dos dados de concentração de poluentes obtidos na estação de monitoramento, 

localizada em São João da Barra, indicou que durante o período estudado não ocorreram 

violações aos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela legislação ambiental vigente.  

 

A concentração da maioria dos poluentes foi muito baixa e, em geral, não houve grandes 

variações dos valores de concentração dos poluentes médios horários, mensais e de acordo 

com o dia da semana. Esse comportamento indica que existe continuidade no perfil de 

emissão e a não influência de fontes significativas de emissão de poluentes atmosféricos. 

Além disso, vale destacar que os dados de vento registrados nessa estação indicam que a 

região possui boa capacidade de dispersão.  

 

Dentre os poluentes estudados, os que apresentaram níveis de concentração mais 

significativos foram o material particulado e o ozônio. Provavelmente, as concentrações de 

material particulado estão associadas à ressuspensão de partículas em vias não 

pavimentadas ou a ocorrência de queima de resíduos. Já o ozônio, por ser um poluente 

secundário, apresenta um caráter mais regional e, provavelmente, está associado a 

emissões de áreas um pouco mais distantes. 

 

Essa justificativa é corroborada pelos baixos níveis de concentração dos NOx registrados 

na mesma estação. Vale ressaltar também que, apesar da ocorrência de condições 

meteorológicas favoráveis a formação de ozônio durante o verão e parte da primavera, os 

índices registrados ainda assim estiveram abaixo dos padrões nacionais de qualidade do ar.  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-35  

7.2.3 Ruído  

 

A avaliação dos níveis de ruído se faz necessária e é de fundamental importância nessa 

fase dos estudos, visando identificar as atuais fontes emissoras de ruídos, além de identificar 

os principais receptores localizados nas áreas de influência da UTE Novo Tempo, antes da 

sua implantação e operação. 

 

7.2.3.1 Procedimentos Metodológicos  

 

Para a avaliação dos níveis de ruído no entorno do empreendimento foram utilizados os 

dados do Programa de Monitoramento e Controle de Ruído, realizado em julho de 2014, 

para a implantação do Pátio Logístico (próximo ao local onde será instalado o 

empreendimento em análise) sendo realizado pela LLX Açu Operações Portuárias S.A e os 

dados do Programa de Controle e Monitoramento das Emissões Sonoras, realizados em 

abril de 2014, de responsabilidade da OSX Construção Naval. 

 

No monitoramento realizado pela LLX foi utilizado o decibelímetro DEC–5050l. A escala de 

medição A – ponderação 25 a 130 dB. Precisão ± 1,4 dB (ref. 94 dB em 1 kHz). Para ajuste 

do decibelímetro foi utilizado o calibrador acústico CAL-4000, com nível de pressão sonora 

de 94 e 114 dB, precisão de ± 0,4 dB e frequência de 1.000 Hz. Ambos os aparelhos são 

certificados. 

 

Para o monitoramento realizado pela OSX foi utilizado o decibelímetro da marca IMPAC, 

modelo IP-900DL/ nº de série: 027141. Para ajuste do decibelímetro foi utilizado o calibrador 

acústico IP-100. Ambos os aparelhos são certificados. 

 

Nos dois estudos a avaliação envolveu as medições do nível de pressão sonora equivalente 

(Leq), em decibéis ponderados em “A” usualmente chamados dB(A). O procedimento 

adotado para as medições descritas neste relatório segue as diretrizes contidas na norma 

NBR 10.151 – “Acústica: Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade”. 

 

Os dados obtidos pela LLXcorrespondem à campanha de medição de ruído realizada no dia 

30/07/2014, com início às 15h00min e término às 22h00min.  

 

Os dados obtidos pela OSX correspondem à campanha de medição de ruído realizada no 

dia 14/04/2014, com início às 11h00min e término às 01h37min.  

 

Nas duas campanhas os resultados apresentados correspondem às medições de ruídos por 

tempo de dez minutos (600 segundos), de segundo em segundo. As medições foram 

realizadas com o medidor de nível de pressão sonora ajustado para resposta rápida (Fast), 

com afastamento de 1,20 m do piso e 2,00 m de quaisquer outras superfícies refletoras. 
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Para a avaliação dos níveis de ruído, o nível corrigido (Lc) foi considerado o nível de pressão 

sonora equivalente (Leq), registrada em campo, já que não ocorreram ruídos com caráter 

impulsivo. O nível de critério de avaliação (NCA), estabelecido conforme as recomendações 

expressas na norma NBR 10.151:2000, foram utilizados para comparação. O QUADRO 

7.2.3.1-1 reproduz os valores da norma com o NCA segundo o tipo de ocupação da área. 

 

QUADRO 7.2.3.1-1 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO (NCA) PARA AMBIENTES EXTERNOS (dB (A)) 

 

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de Sítios e Fazendas 45 35 

Área estritamente Residencial/Urbana/ou de Escolas 50 45 

Área Mista, predomínio Residencial 55 50 

Área Mista, com Vocação Comercial/e Administrativa 60 55 

Área Mista, com Vocação Recreacional 65 55 

Área predominantemente Industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151 - “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade - Procedimento”. 

 

A área do empreendimento está classificada em “área predominantemente industrial” para 

base de comparação do NCA, tendo como limites máximos 70 dB(A) no período diurno e 60 

dB(A) no período noturno. Os pontos de medição são apresentados no QUADRO 7.2.3.1-2 

e na FIGURA 7.2.3.1-1. 

 

QUADRO 7.2.3.1-2 

PONTOS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO 

 

PONTO 
COORDENADAS (Datum WGS 84 – 

Z.24 S) 

P-01 - LLX 288890 7584007 

P-02 – LLX 289958 7585366 

P-03 – LLX 290778 7586538 

P-04 – LLX 291559 7587663 

P-01 – OSX 293971 7580234 

P-04-OSX 294387 7578828 

P-05-OSX 294189 7578538 

P-07-OSX 293439 7578398 

P-10-OSX 291770 7578767 

Fonte: LLX Açu Operações Portuárias S.A, 2014 e OSX Construção Naval S.A., 2014. 
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FIGURA 7.2.3.1-1 

PONTOS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO 
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7.2.3.2 Resultados 

 

A seguir são apresentados os valores de ruído registrados durante a campanha de abril 

(OSX) e julho (LLX) de 2014 de execução do Programa de Monitoramento e Controle de 

Ruído. Os locais de medição são ilustrados nas FOTOS 7.2.3.2-1 a 7.2.3.2-7.  

 

  

FOTO 7.2.3.2-1: Ponto 1 - LLX FOTO 7.2.3.2-2: Ponto 2 - LLX 

  

FOTO 7.2.3.2-3: Ponto 3 - LLX FOTO 7.2.3.2-4: Ponto 4 - LLX 

 
 

FOTO 7.2.3.2-5: Ponto 1 - OSX FOTO 7.2.3.2-6: Ponto 4 - OSX 
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FOTO 7.2.3.2-7: Ponto 5 - OSX FOTO 7.2.3.2-8: Ponto 7 - OSX 

 

 

FOTO 7.2.3.2-9: Ponto 10 - OSX 

 

O QUADRO 7.2.3.2-1 apresenta o resultado dessa campanha de medição de ruído. 
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QUADRO 7.2.3.2-1 

VALORES MEDIDOS NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO 

 

Ponto Hora Leq (dB(A)) Le Lmax dB NCA Observação 

P1 

LLX 

17:23 62 90 78 70 Trafego de veículos. 

21:48 55 83 76 60 
Tráfego de caminhões e automóveis. 

Insetos. Vento na rede elétrica 

P2 

LLX 

16:51 67 95 96 70 
Tráfego de veículos. Vento na 

vegetação. Pássaros. 

21:12 59 587 84 60 
Tráfego de caminhões e automóveis. 

Movimentação de máquinas. Insetos 

P3 

LLX 

16:35 48 76 71 70 
Tráfego de veículos. Vento na 

vegetação e rede elétrica. Pássaros 

20:55 43 70 54 60 
Tráfego de veículos. Vento na 

vegetação e rede elétrica. Insetos 

P4LLX 

16:15 54 82 81 70 
Tráfego de veículos. Vento na 

vegetação. Insetos e pássaros 

20:38 43 71 74 60 
Mar. Tráfego de automóveis. Insetos e 

anfíbios 

P1 

OSX 

11:10 49,67 - - - 

Som proveniente de ondas do mar. 

Passagem de veículos grandes, 

pequenos e motocicletas 

23:17 59,74 - - - Ruído de motor em funcionamento 

P4 

OSX 

13:40 47,62 - - - 
Passagem de veículos grandes e 

pequenos 

00:06 56,57 - - - Insetos 

P5 

OSX 

14:08 50,20 - - - 
Passagem constante de veículos 

grandes, pequenos 

00:26 49,51 - - - Insetos 

P7 

OSX 

14:42 44,13 - - - 
Passagem de veículos pequenos, 

grandes e motocicletas 

00:56 48,17 - - - Inseto e balanço de galhos de arvores 

P10 

OSX 

15:32 60,11 - - - 
Passagem de veículos pequenos, 

grandes e motocicletas 

01:37 48,90 - - - Balanço de galhos de árvores 

Legenda: Leq – Nível de Pressão Sonora Equivalente em Decibéis Ponderados em “A”; Le – Nível de Exposição 

Sonora; Lmáx – Nível Sonoro Máximo; NCA – Nível de Critério de Avaliação 

Fonte:LLX Açu Operações Portuárias S.A, 2014 e OSX Construção Naval S.A., 2014. 
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A FIGURA 7.2.3.2-1 apresenta a comparação do resultado da campanha com a NBR10.151. 

 

FIGURA 7.2.3.2-1 

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE (LEQ) 
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É possível observar que P2 LLX apresentou o maior Leq para o período diurno com 67 

dB(A). Para o período noturno os pontos P2 LLX e P1 OSX apresentaram valores de 59 

dB(A). Os dois casos (diurno e noturno) podem ser explicado pelo trânsito constante de 

veículos. Os ruídos observados na presente campanha foram provenientes de fontes 

antrópicas (trânsito de veículos) e também de fontes naturais (animais e vento na 

vegetação). 

 

Todos os pontos apresentaram valores de Leq em concordância com os limites diurno (70 

dB(A)) e noturno (60 dB(A)) estabelecidos na NBR10.151, para áreas predominantemente 

industriais. 
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7.2.4 Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Pedológicos 

 

O diagnóstico ambiental referente aos temas geologia, geomorfologia e pedologia é 

apresentado em um único bloco, tendo em vista a inter-relação existente entre os temas. O 

objetivo foi caracterizar a área prevista para a instalação do empreendimento, bem como os 

terrenos que estarão sob sua influência, fornecendo subsídios para a elaboração do 

diagnóstico ambiental da área e para a avaliação de suas potencialidades e fragilidades. 

 

7.2.4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para a realização do diagnóstico de geologia, geomorfologia e pedologia da área de 

interesse à implantação do empreendimento da UTE Novo Tempo, foram compilados dados 

secundários existentes na literatura e realizado o reconhecimento de campo nas Áreas 

Diretamente Afetada e de Influência Direta, em novembro de 2014, tendo-se descrito e 

fotografado os pontos de observações. 

 

A caracterização do substrato rochoso, do relevo e do solo nas áreas de influência do 

empreendimento foi elaborada através de dados secundários disponíveis nos seguintes 

estudos: 

 

 Estudo de Impacto Ambiental da UTE Porto do Açu II, CRA - 2010; 

 Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Sul, CRA – 2011; 

 Relatórios dos Programas de Monitoramento do Pátio Logístico da LLX Açu 

Operações Portuárias S.A. 

 

Os elementos obtidos pela compilação destes trabalhos realizada na região do 

empreendimento, e as informações de campo foram analisados de modo integrado, tendo 

como referência os padrões morfológicos e a dinâmica superficial atuante, que permitiram a 

elaboração desse estudo.  

 

Adicionalmente foram percorridos em campo os setores da AID e da ADA previamente 

identificados como representativos dos temas abordados, destacando-se áreas de 

sedimentação recente, processos erosivos, a busca por afloramentos, observações da 

topografia distinguindo-se os contrastes morfológicos sutis das áreas, entre outras 

observações pertinentes. 
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7.2.4.2 Geologia 

 

O empreendimento está inserido na região costeira do Rio de Janeiro, no norte Fluminense, 

onde ocorreu uma série de ambientes de sedimentação no Terciário e Quaternário, 

associados a sistemas deposicionais de origem continental e transicional/marinho. 

 

No Terciário, durante o máximo da regressão marinha pliocênica, o nível do mar situava-se 

no mínimo a 100 metros abaixo do atual e, desta maneira, segundo Bigarella & Andrade 

(1964), grande parte da plataforma adjacente teria sido coberta por sedimentos continentais, 

depositados sob condições de clima semi-árido na forma de leques aluviais que se 

desenvolveram a partir das encostas do embasamento, onde se encontram parcialmente 

preservados até hoje. 

 

No Quaternário, a margem continental sul brasileira teve seu desenvolvimento marcado por 

uma série de fenômenos de magnitude planetária, onde os mais importantes foram a 

tectônica global, o clima, as variações do nível do mar e as modificações do geóide em 

resposta às mudanças na distribuição das massas de gelo e de água sobre sua superfície.  

 

De alguma maneira, todos esses fenômenos contribuíram para a evolução dessa região, 

porém o mais importante foi a influência que as variações do nível do mar exerceram sobre 

a construção das planícies costeiras. A erosão fluvial dissecou a plataforma continental 

interna, resultando na formação de numerosos canais que fazem parte do sistema de 

drenagem fluvial pleistocênica, gerando depósitos deltaicos e fluviais. 

 

7.2.4.2.1 Geologia da Área de Influência Indireta (AII) 

 

A área de influência indireta é constituída basicamente por sedimentos cenozóicos 

associados à Planície Costeira do rio Paraíba do Sul, representados por sedimentos 

Quaternários representados por depósitos praiais, eólicos, marinhos e lagunares e depósitos 

flúvio-lagunares. As unidades geológicas são descritas com base no Projeto Rio de Janeiro 

(CPRM, 2001) e na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo da Folha SF.24 Vitória (CPRM, 

2004) e podem ser observadas na FIGURA 7.2.4.2.1-1, a seguir. 
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LEGENDA TEMÁTICA
Falha Transcorrente Dextral

50
Foliação Inclinada

TB Depósitos detríticos pobremente selecionados com
granulometria cascalho, areia argilo-arenosas, e
argilas geralmente contendo horizontes lateríticos.

Terciário
Formação Barreiras

Qhfl
Areias e lamas sobrejacentes e camadas de areia biodetríticas
lamosas de fundo lagunar e ocorrências de turfas. Nos
depósitos associaos ao canal fluvial (depósitos residuais
de canais) ocorrem areias e cascalhos.

Depósitos Flúvio-Lagunares

Qpm
Areias quartzozas marinhas e/ou lagunares de granulometria
fina a média e coloração acastanhada, recobertas por areias
eólicas em matriz secundária composta por argilas e óxidos
de ferro

Depósitos Praias Marinhos e Lagunares

Qc Cascalhos, areias e lamas resultantes da ação de processos
de fluxos gravitacionais e aluviais de transporte de material
de alteração das vertentes

Depósitos Colúvio-Aluvionares

Qhml
Areias Quartzozas esbranquiçadas, finas a médias, bem
selecionadas, recobertas por areias eólicas na forma de
depósitos eólicos mantiformes ou dunas transgressivas. 
Estratificações cruzadas de pequeno e grande porte nas
fácies eólicas.

Quaternário
Depósitos Praias Eólicos, Marinhos e Lagunares



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-46  

O QUADRO 7.2.4.2.1-1 apresenta a estratigrafia das unidades encontradas na AII e os 

principais litotipos. 

 

QUADRO 7.2.4.2.1-1 

ESTRATIGRAFIA GERAL E PRINCIPAIS LITOTIPOS 

 

Era Período Unidades Descrição dos Litotipos 

C
e
n
o
z
ó

ic
o

 

Q
u
a
te

rn
á
ri

o
 

Depósito Praias Eólicos, 

Marinhos e/ou Lagunares 
Areias quartzosas  

Depósito Flúvio-Lagunares Areias, argilas e ocorrências de turfas 

Fonte: Adaptado de CPRM, 2000 

 

 Quaternário – Holoceno 

 

Depósitos Flúvio-Lagunares  

 

Os depósitos flúvio-lagunares estão relacionados a episódios distintos de progradação 

fluvial sobre um ambiente transicional e marinho raso.  

 

Afloram na porção oeste da AII e correspondem a terrenos argilosos orgânicos de 

paleolagunas colmatadas. São representados por areias e argilas, sobrejacentes a camadas 

de areias biodetríticas e sedimentos lamosos de fundo lagunar. Em alguns locais observa-

se a presença de turfas. Nos depósitos associados ao canal fluvial (depósitos residuais de 

canais) ocorrem areia e cascalho. 

 

Depósitos de Praias Eólicos, Marinhos e Lagunares 

 

Estes depósitos ocupam grande parte da AII, principalmente a porção costeira da área.  

 

Os depósitos praiais marinhos são constituídos por areias quartzosas esbranquiçadas, finas 

a médias, bem selecionadas, apresentando estratificação plano-paralela com mergulho 

suave em direção ao mar.  

 

Os depósitos eólicos que recobrem os sedimentos praiais são constituídos por areias com 

características semelhantes, de granulometria mais fina e que se apresentam na forma de 

depósitos eólicos mantiformes, quando ocorrem nas proximidades da linha de costa, ou na 

forma de dunas transgressivas, quando mais interiorizadas. Podem apresentar grandes 

quantidades de conchas e exibem alinhamentos de cristas praiais mais contínuos e pouco 

espaçados. Podem atingir vários quilômetros de largura próximos a desembocaduras fluviais 

mais significativas, como as associadas ao rio Paraíba do Sul. 
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Os depósitos praiais lagunares, ocorrentes na região de retro barreira, são formados pela 

sedimentação subaérea que margeia os corpos aquosos costeiros. São constituídos por 

sedimentos arenosos com boa maturidade textural e mineralógica e estão interdigitados com 

depósitos fluviais ou depósitos de fundo lagunar. 

 

Os sistemas lagunares holocênicos ocorrem nas zonas baixas, separando terraços 

arenosos pleistocênicos e holocênicos ou nos cursos inferiores de grandes vales não-

preenchidos por sedimentos fluviais, sendo constituídos por sedimentos sílticos e/ou areno-

argilosos ricos em matéria orgânica, podendo frequentemente conter grande quantidade de 

conchas de moluscos de ambientes lagunares.  

 

As fácies paludiais do sistema lagunar holocênico, que englobam turfeiras, pântanos e 

alagadiços, têm sua origem associada ao processo natural de colmatação de corpos 

aquosos costeiros, que vão sendo progressivamente recobertos por vegetação à medida 

que suas lâminas d’água diminuem, devido ao abaixamento do nível relativo do mar. 

 

São encontrados depósitos de mangue em alguns locais da AII, como na Lagoa do Açu e na 

foz do rio Paraíba do Sul, porém não foram mapeados por serem pouco expressivos. 

Caracterizam-se por sedimentos pelíticos, localmente arenosos e quase sempre ricos em 

matéria orgânica, podendo conter fragmentos de madeira e conchas de moluscos. 

 

7.2.4.2.2 Geologia da Área de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) 

 

Inseridas no contexto dos Sedimentos Cenozóicos, na AID e na ADA, ocorrem apenas os 

depósitos sedimentares quaternários holocênicos, representados pelos depósitos de praias 

eólicos, marinhos e/ou lagunares. A descrição da Geologia da AID e ADA foi feita com base 

nas observações de campo, nos Mapas Geológicos (CPRM, 2000 e DRM, 1983) e na 

descrição das sondagens geotécnicas observadas no Estudo de Impacto Ambiental da UTE 

Porto do Açu II (CRA, 2010) 

Os depósitos praias eólicos, marinhos e/ou lagunares ocupam toda a AID e ADA.  

Predominam areias quartzosas, geralmente bem selecionadas, apresentando tonalidades 

esbranquiçadas e amareladas. Ocorrem também argilas orgânicas de coloração cinza-negra 

e depósitos de turfa em lagos, pântanos e brejos e argilas arenosas de cor escura, 

bioturbadas, de mangue. 

 

Na área é possível observar trechos com camada de crosta laterítica (canga), de coloração 

alaranjada/avermelhada, devido ao acúmulo de óxidos de ferro e alumínio. Essa canga é 

denominada localmente de recife e está associada aos sedimentos limonitizados da 

Formação Barreiras (FOTO 7.2.4.2.2-1). Foram observados afloramentos nas proximidades 

da lagoa de Iquipari.  
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Foto 7.2.4.2.2-1: Crosta laterítica próximo à ADA (CRA, 2010)  

 

 Estudo de Impacto Ambiental da UTE Porto do Açu II, CRA - 2010; 

 

Na região do empreendimento foram realizadas diversas sondagens geotécnicas (FIGURA 

7.2.4.2.2-1) para o EIA da UTE do Porto do Açu II (CRA, 2010), sendo que de modo geral, o 

subsolo é constituído por alternância de camadas arenosas e argilosas, de espessura 

métrica e contínuas lateralmente, a FIGURA 7.2.4.2.2-2 apresenta o perfil geológico 

realizado a partir destas sondagens (CRA, 2010). Observa-se que a área é caracterizada 

por uma camada superficial com espessura média de 6 metros de areia quartzosa fina a 

grossa (FOTO 7.2.4.2.2-2), de coloração esbranquiçada, marrom e cinza amarelado, 

podendo conter restos vegetais.  

 

 

Foto 7.2.4.2.2-2: Areia quartzosa, fina, encontrada 

na camada superficial da área.  
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Abaixo dessa camada superficial ocorre um pacote arenoso, de granulometria fina a média, 

com coloração variando de cinza escura, pouco argilosa e pouco siltosa, compacta a muito 

compacta, com espessura média de 7 (sete) metros.  

 

Sob o pacote arenoso ocorre uma camada de argila orgânica, siltosa, de coloração cinza 

escura, de consistência mole, podendo apresentar fragmentos de conchas. Esta camada 

possui espessura média de 5 (cinco) metros. 

 

Abaixo da camada argilosa ocorre um pacote arenoso, de granulação fina a média, pouco 

argiloso, de coloração cinza escura, medianamente compacto, com presença de conchas e 

com espessura variada, podendo atingir até 10 (dez) metros. 

 

Sob este pacote, ocorrem camadas de espessuras variadas argilo-siltosas/argilo-

arenosas/silto-arenosas, de coloração cinza e marrom escuras, consistência mole a rija, 

alterando com camadas de areias finas a médias, pouco argilosas, de coloração marrom 

amarelada, variando de pouco compacta a compacta. 
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7.2.4.2.3 Direito Minerário da AII, AID e ADA 

 

De acordo com pesquisa realizada no site do Departamento Nacional de Produção Mineral 

– DNPM, mais especificamente no Sistema de Informações Geográficas da Mineração – 

SIGMINE, no dia 02/03/2015, foi verificada a existência de 49 processos minerários de 4 

substâncias distintas na área de influência indireta (ouro, areia, turfa e ilmenita), conforme 

observa-se na FIGURA 7.2.4.2.3-1. 

 

FIGURA 7.2.4.2.3-1 

SUBSTÂNCIAS REQUERIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

 

  

Fonte: DNPM, 2015. 

 

Na área de influência direta foram encontrados 8 processos minerários de 4 substâncias, 

sendo 4 de areia (50%), 1 de turfa (12,5%), 1 de minério de ouro (12,5%), 2 de ilmenita 

(25%), conforme se observa no QUADRO 7.2.4.2.3-1. Na área diretamente afetada não 

foram identificados processos minerários ativos, existe apenas 1 processo em fase 

“disponível” da Anglo American para areia. Destaca-se que a fase de “disponibilidade” se 

refere as áreas que estão disponíveis para novos requerimentos, não sendo 

necessariamente um processo ativo, contudo é assim classificada pelo DNPM. 

 

QUADRO 7.2.4.2.3-1  

PROCESSOS MINERÁRIOS IDENTIFICADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

 

Processo Fase Nome Subs 

890732/2010 Autorização de Pesquisa Rio Grande Mineração S A Ilmenita 

890733/2010 Autorização de Pesquisa Rio Grande Mineração S A Ilmenita 

890374/2006 Autorização de Pesquisa Tracomal Terraplenagem e Const. Machado Ouro 

890356/2013 Requerimento de Pesquisa Facilita Cred Construtora e Incorp. Ltda Me Areia 

890100/2009 Disponibilidade RJ Comercio e Serviços Ltda Turfa 

890495/2006 Disponibilidade Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A Areia 

890497/2006 Disponibilidade Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A Areia 

890496/2006 Disponibilidade Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A Areia 

Fonte: DNPM, 2015 

 

A FIGURA 7.2.4.2.3-2 apresenta os processos minerários encontrados nas áreas de influência. 

Ouro
19% Turfa

2%

Areia
53%

Ilmenita
26%
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7.2.4.3 Geomorfologia 

 

A Região Norte Fluminense é constituída por três grandes províncias geomorfológicas: 

Região Serrana, Tabuleiros Terciários e Planície Quaternária. Estas províncias estão 

associadas às rochas do embasamento pré-cambriano, aos depósitos sedimentares da 

Formação Barreiras e aos sedimentos da planície costeira do rio Paraíba do Sul, 

respectivamente (Martin et al., 1993 apud CAL, 2006). 

 

A Região Serrana caracteriza-se por áreas elevadas, com relevo extremamente irregular e 

acidentado, assim como áreas de relevo mais suave, com morros arredondados. Esta 

unidade compreende diferentes formas de relevo, englobando: 

 

 maciços alinhados na direção WSW-ENE;  

 terrenos com colinas amplas de baixa altitude e topo nivelado das baixadas litorâneas;  

 colinas, morrotes e morros de baixa altitude e topo arredondado. (CPRM, 2001 apud 

CAL, 2006). 

 

A unidade Tabuleiros Terciários desenvolve-se principalmente na porção norte da Planície 

Costeira do rio Paraíba do Sul, com ocorrência restrita a noroeste da lagoa Feia, próximo à 

região de Quissamã (Martin et al., 1993 apud CAL, 2006).  

 

Esta unidade é representada por extensas superfícies tabulares pouco dissecadas pela rede 

de drenagem, com cotas que variam de 15 a 80 metros, além de feições de falésias, 

observadas na região de Ponta Buena (CPRM, 2001 apud CAL, 2006). 

 

A unidade Planície Quaternária caracteriza-se por uma superfície plana e com altitudes 

máximas de 20 (vinte) metros, possuindo uma suave inclinação em direção ao mar, com a 

presença de áreas pantanosas, lagoas, lagunas e cordões arenosos a sul do Cabo de São 

Tomé e na desembocadura do rio Paraíba do Sul (MARTIN et al., 1993 apud CAL, 2006). A 

porção central da Planície Quaternária, entre os municípios de Campos e São Tomé, 

caracteriza-se por gradientes muito suaves, com a rede de drenagem sendo constituída por 

canais meandrantes e divagantes (CPRM, 2001 apud CAL, 2006). 

 

7.2.4.3.1 Geomorfologia da Área de Influência Indireta 

 

Na Área de Influência Indireta, de acordo com Dantas (2001), ocorrem as seguintes 

unidades geomorfológicas: Baixada Campista (Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas e 

Planícies Flúvio-Lagunares) e Feixes de Cordões Arenosos do rio Paraíba do Sul (Planícies 

Costeiras), conforme pode ser observado na FIGURA 7.2.4.3.1-1. 

 

 Baixada Campista  

 

Esta unidade ocupa grande parte da AII e é representada pelos sistemas de relevo 

denominados Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas e Planícies Flúvio-Lagunares. É 
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caracterizada por sedimentação de interface entre ambientes continentais e marinhos e/ou 

transicionais. 

 

A Baixada Campista é uma baixada flúvio-lagunar isolada do oceano pelas planícies 

costeiras, que juntas compõem a planície deltáica do rio Paraíba do Sul, resultante de uma 

sequência de eventos transgressivos e regressivos. 

 

Nesta unidade notam-se evidências de canais distributários que evidenciam antigas 

posições do delta do rio Paraíba do Sul (DIAS & GORINI, 1980 apud MANSUR et al, 2004). 

A Baixada Campista é uma antiga paleo-laguna, caracterizada por extensos terrenos 

alagados, que consistem em sedimentos de origem lagunar resultantes do ressecamento e 

entulhamento da lagoa Feia.  

 

Trata-se de superfícies deprimidas, planas, muito mal drenadas e com lençol freático sub-

aflorante, onde se acumulam os sedimentos argilo-arenosos ou argilosos, com declividades 

inferiores a 6%. 

 

Essa unidade apresenta alto potencial de vulnerabilidade a eventos de inundação nas 

baixadas aluviais, planícies flúvio-marinhas e flúvio-lagunares. 
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 Feixes de Cordões Arenosos do rio Paraíba do Sul 

 

Essa unidade ocupa a porção costeira da AII e AID e compreende uma sucessão de feixes 

de restingas resultantes do empilhamento de cristas de cordões arenosos litorâneos 

(FIGURA 7.2.4.3.1-2) de origem marinha e fluvial a sul e a norte da desembocadura do rio 

Paraíba do Sul. 

 

FIGURA 7.2.4.3.1-2 

CRISTAS DE CORDÕES ARENOSOS LITORÂNEOS  

 

 

Fonte: Imagem Google Earth, 2015. 

 

São gerados por processos alternados de sedimentação e erosão marinha, marcados por 

nítidas discordâncias angulares decorrentes de eventos cíclicos de empilhamento/ 

truncamento dos cordões. 

 

Caracteriza-se por microrrelevo ondulado, marcado pela alternância de cristas arenosas 

paralelas entre si (antigas linhas de praia) com depressões embrejadas (intercordões), com 

amplitudes topográficas inferiores a 5 (cinco) metros e declividades inferiores a 6%.  

 

Apresentam expressiva orientação de suas cristas arenosas, sendo que no topo dessas 

feições pode ocorrer algum retrabalhamento do material por ação eólica, resultando na 

formação de campos de dunas. 
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Constituem terrenos bem drenados com padrão de drenagem paralelo e densidade de 

drenagem baixa, sendo que os poucos canais que drenam as planícies costeiras, seguem 

orientados pelas depressões intercordões, paralelamente à linha de costa, até desaguar em 

pequenas lagunas. 

 

As FOTOS 7.2.4.3.1-1 a 7.2.4.3.1-4 a seguir mostram exemplos dessas feições, 

destacando-se que ocorrem em toda a extensão da AID definida para este estudo. 

 

  

Foto 7.2.4.3.1-1 e 2: Áreas alagadas nas depressões intercordões, onde se observa vegetação 

macrófita. 

 

  

Foto 7.2.4.3.1-3 e 4: Planície da lagoa de Iquipari. 

 

Essa unidade apresenta baixo potencial de vulnerabilidade a eventos de erosão pela água, 

porém, torna-se suscetível à erosão eólica quando desprovida de vegetação. Nota-se que 

os intercordões apresentam vulnerabilidade à inundação, principalmente nos períodos 

chuvosos. 
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7.2.4.3.2 Geomorfologia da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada 

(ADA) 

 

Na AID e na ADA ocorre apenas a unidade geomorfológica Feixes de Cordões Arenosos do 

rio Paraíba do Sul (Planícies Costeiras), já descritas anteriormente. 

 

A área do projeto apresenta declividades inferiores a 6% e as altitudes inferiores a 5 (cinco) 

metros. 

 

A região é caracterizada por relevo de agradação apresentando superfícies suborizontais, 

com microrrelevo ondulado de amplitudes topográficas inferiores a 20 m, geradas por 

processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Apresentam terrenos bem drenados com 

padrão de drenagem paralelo, acompanhando as depressões intercordões. 

 

Ao longo das principais drenagens observa-se superfícies planas, de interface com os 

sistemas deposicionais continentais e lagunares, muito mal drenados com lençol freático 

subaflorante. 

 

 Dinâmica Costeira 

 

As regiões costeiras apresentam uma dinâmica, em termos de processos físicos do 

ambiente, muito particular devido à interação de ondas, marés, correntes litorâneas e 

processos atmosféricos, os quais conferem complexidade ao entendimento dos processos 

atuantes nessas áreas (MARTINS, 2004). 

 

A dinâmica costeira, que condiciona a construção geomorfológica da linha da costa, é a 

principal responsável pelo desenvolvimento das praias arenosas e pelos processos de 

erosão e sedimentação que as mantêm em constante alteração. A morfologia dos perfis 

praiais em determinada região é função do nível energético das ondas, uma vez que essa 

energia é liberada nas zonas costeiras (CUNHA, 2005). 

 

O conhecimento das alturas, dos períodos e das direções das ondas na zona, logo atrás da 

arrebentação, bem como as características geomorfológicas das praias, é fundamental para 

o entendimento da evolução morfológica de determinada porção da costa (MARTINS, 2004). 

 

A posição da linha de costa é afetada por fatores naturais relacionados à dinâmica costeira 

(transporte de sedimentos, variações do nível relativo do mar, etc), e por fatores relacionados 

às intervenções humanas na zona costeira (obras de engenharia, represamento de rios, 

implantação de núcleos urbanos, dragagens etc.). 

 

O transporte de sedimentos costeiros ocorre perpendicular e paralelamente à linha de costa, 

sendo que o transporte perpendicular (ou transversal) é responsável pela modificação do 

perfil da praia (CAL, 2006). 
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O transporte paralelo à praia deve-se às ondas que arrebentam obliquamente à mesma, 

gerando uma corrente longitudinal à praia, ao mesmo tempo em que colocam em suspensão 

os sedimentos ali presentes, acarretando considerável deslocamento de areia (CAL, 2006). 

 

O sentido do transporte é determinado pela direção com que as ondas atingem a praia e a 

intensidade do transporte é determinada pela altura e ângulo de ataque das ondas incidentes 

e pelas características geomorfológicas da praia (CAL, 2006). 

 

Para se calcular o transporte litorâneo de sedimentos são necessárias informações sobre 

as características hidrodinâmicas do local e conhecimento das ondas na zona de surf, pois 

as mesmas, assim como as marés em alguns casos, são responsáveis pelas correntes 

longitudinais à costa (MARTINS, 2004). 

 

O conhecimento do volume de sedimentos transportados pelos rios também é de 

fundamental importância, já que o processo fluvial é considerado como a fonte mais 

importante de material para a deriva litorânea. Quando se trata do conjunto dos processos 

costeiros, o material transportado pelos rios pode contribuir de forma importante no equilíbrio 

do balanço sedimentar e, por consequência, na manutenção da estabilidade da linha de 

costa (CUNHA, 2005). 

 

O QUADRO 7.2.4.3.3-1, a seguir, apresenta uma estimativa do transporte litorâneo, em 

média por segundo (m3/s), nos diferentes pontos da costa do norte Fluminense. 

 

QUADRO 7.2.4.3.3-1 

ESTIMATIVA DO TRANSPORTE LITORÂNEO EM DIFERENTES PONTOS DA COSTA 

NO NORTE FLUMINENSE 

 

Localidade 

Azimute  

(em graus, com o 

Norte) 

Taxa de Transporte (m3/s) 

Anual 

Mar-Abr-

Mai 

Jun-Jul-

Ago 

Set-Out-

Nov 

Dez-Jan-

Fev 

Itabapoana 100 +6.700 +4.200 +7.100 +6.400 +9.300 

Usina 123 +9.400 +6.900 +8.300 +13.500 +9.200 

Guaxindiba 123 +9.400 +6.900 +8.300 +13.500 +9.200 

Gargaú 170 -3.000 -2.600 -1.300 -8400 +100 

Atafona 102 +4.400 +2.900 +4.200 +5.600 +5.000 

Grussaí 95 +3.300 +1.900 +3.300 +3.800 +4.400 

Barra do Açu 75 -500 -1.200 Nulo -1.400 +400 

Barra do Furado 150 -2.900 -4.400 - 6.000 +1.300 +400 

Fonte: Cassar e Neves (1993) apud CAL (2006). 

 

De acordo com os dados apresentados é possível observar que a taxa de transporte em 

Barra do Furado é a menor de todo o litoral norte Fluminense, sendo que em Usina e 

Guaxindiba a taxa de transporte é a maior. 
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A maior taxa de transporte ocorre na região de Atafona, influenciada ainda pela foz do rio 

Paraíba do sul, enquanto a menor taxa ocorre na Barra do Açu.  

 

Conforme os pesquisadores Cassar e Neves (1993) apud CAL (2006) e considerando-se a 

dinâmica local no período de 1990 a 2006, a faixa de praia defronte à localidade do Açu se 

encontra relativamente estabilizada, não demonstrando nenhuma tendência de erosão ou 

assoreamento a longo prazo, apesar da avenida litorânea ter sofrido com processos erosivos 

devido às ressacas, sendo destruída parcialmente no início de 2006. Contudo, este processo 

é natural nesses eventos, onde existe um recuo natural da linha da praia. Com a volta de 

ondulações normais, a faixa de praia tende a se reconstituir, voltando a sua condição original 

(CAL, 2006). 

 

A linha de costa apresenta tanto áreas de progradação (sedimentação), como visto na 

localidade de Grussaí, quanto áreas de retrogradação (erosão), como observado na 

localidade de Atafona, situada na foz do rio Paraíba do Sul, que foi parcialmente destruída 

por ação da erosão marinha.  

 

  

Fotos 7.2.4.3.3-1 e 7.2.4.3.3-2: Exemplo da destruição de edificações devido ao processo de erosão 

costeira em Atafona.  

 

De acordo com estudos realizados pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM/RJ), 

desde os anos 50 a região de Atafona vem sofrendo um processo de erosão das praias, o 

qual atinge, também, as residências. A velocidade de erosão é variável ao longo do ano e 

pode ser mais ou menos intensa ao longo dos anos. A maior atividade erosiva ocorre de 

novembro até março e nos outros meses a praia pode até aumentar temporariamente. O 

mar avança sobre Atafona, em média, quase 3 metros por ano, e esta velocidade de erosão 

não é igual para toda a área, ou seja, as áreas mais baixas são erodidas com maior 

velocidade do que as mais elevadas. A FIGURA 7.2.4.3.3-1, a seguir, apresenta o esquema 

de erosão e sedimentação para a região. 
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FIGURA 7.2.4.3.3-1 

ESQUEMA DAS ÁREAS DE EROSÃO E SEDIMENTAÇÃO NA COSTA 

DA ÁREA ESTUDADA 

 

 

 

Fonte: DRM-RJ, 2010 

 

Observa-se que o sedimento erodido em Atafona é transportado para sul, em direção a 

Grussaí, cuja largura da praia está aumentando, ou seja, o local está em progradação. 

 

7.2.4.4 Pedologia 

 

As diferentes classes de solos existentes nas áreas de influência estão associadas, 

predominantemente, aos depósitos arenosos e argilosos decorrentes dos processos de 

sedimentação fluvial, marinha e lagunar que ocorreram na região durante os períodos 

Terciário e Quaternário. 
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A variabilidade e a distribuição espacial desses solos estão condicionadas às unidades 

geomorfológicas que compartimentam a paisagem: Baixada Campista (Planície Flúvio-

Lagunar) e Feixes de Cordões Arenosos do rio Paraíba do Sul (Planícies Costeiras). 

 

Isto se fundamenta na diversidade do material selecionado e sedimentado por meio dos 

processos geomorfológicos que ocorreram para a formação destas unidades e que 

forneceram diferentes materiais sobre os quais atuam os processos e mecanismos 

pedogenéticos, destacando-se a dinâmica recente das áreas sobre sedimentos 

quaternários. Neste sentido, os atributos analíticos e a morfologia dos solos desses 

ambientes deposicionais são fortemente influenciados pelo material constituinte, cuja 

natureza mineralógica e granulométrica imprime na morfologia características claramente 

herdadas.  

 

Além do material constituinte dos solos, deve-se também destacar a situação topográfica 

que condiciona as características do sistema de drenagem e o acentuado hidromorfismo de 

algumas unidades pedológicas, notadamente os Gleissolos das planícies flúvio-lagunares. 

O acúmulo e eluviação de matéria orgânica também têm relevância na gênese de alguns 

solos como os Espodossolos e Gleissolos (MANSUR et al, 2004).  

 

7.2.4.4.1 Pedologia da Área de Influência Indireta 

 

Na Área de Influência Indireta, de acordo com mapa de solos elaborado pelo IBGE (2001) 

ocorrem Espodossolos Ferro Cárbicos, Gleissolos Háplicos e Neossolos Flúvicos, conforme 

pode ser observado na FIGURA 7.2.4.4.1-1. 

 

As unidades pedológicas serão descritas a seguir, de acordo com o Diagnóstico do Meio 

Físico da Bacia Hidrográfica do Rio Doce/Canal Quitingute (MANSUR et al, 2004) e Projeto 

Rio de Janeiro (CPRM, 2001).  
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 Neossolo Flúvico 

 

Os Neossolos Flúvicos configuram grupo de solos minerais rudimentares, não hidromórficos, 

formados em depósitos sedimentares recentes. Possuem apenas o horizonte A como 

diagnóstico, sobre sucessão de camadas estratificadas, sem relação pedogenética. São 

solos muito variados do ponto de vista morfológico, devido à acentuada anisotropia desses 

depósitos aluviais, o que lhes confere grande variação textural, teores de carbono e 

propriedades químicas ao longo do perfil.  

 

Os Neossolos Flúvicos ocorrem na planície de inundação do rio Paraíba do Sul, 

apresentando boas condições para a exploração agrícola, pois apresentam razoáveis 

condições de fertilidade. Destaca-se ainda a topografia amplamente favorável ao 

desenvolvimento de agricultura mecanizada, apesar do risco de inundação que 

determinadas áreas podem estar submetidas. Contudo pode apresentar alguma limitação 

quanto à salinidade. 

 

Os Cambissolos presentes nesta área representam, de certa forma, a evolução 

pedogenética dos Neossolos Flúvicos e se assemelham quanto aos atributos, 

potencialidades e limitações ao uso agrícola, destacando destes apenas por serem mais 

bem drenados. São desenvolvidos a partir de material sedimentar onde aparecem 

associados aos Neossolos Flúvicos, Gleissolos ou outras classes que ocorrem nessas 

áreas. 

 

Quimicamente, algumas unidades podem apresentar boa fertilidade, excetuando-se os 

distróficos e álicos. 

 

 Gleissolos Hálicos 

 

Nas porções inundáveis ocorre a classe dos Gleissolos, que compreendem solos minerais, 

hidromórficos, com horizonte A seguido de horizonte glei. Podem ocorrer, inclusive, nas 

regiões intercordões, associados aos Neossolos e Espodossolos. 

 

São solos relativamente recentes, pouco evoluídos e originados de sedimentos 

quaternários. Por serem solos desenvolvidos em áreas de topografia deprimida, têm como 

característica marcante as condições de drenagem impedida que condicionam o processo 

de gleização e a classe de drenagem, normalmente mal ou muito mal drenada. 

 

São subdivididos de acordo com o tipo de horizonte superficial, sendo que na área estudada 

ocorrem os Gleissolos Tiomórficos, que compreendem solos que se diferenciam dos demais 

Gleissolos por apresentarem horizonte sulfúrico e/ou materiais sulfídricos (decorrentes da 

decomposição da matéria orgânica) dentro de 100 cm da superfície do solo. Possuem 

sequência de horizontes do tipo A-Cgj e são originados de sedimentos flúvio-marinhos 

quaternários (CAL, 2006). 
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Também são registrados na área os Gleissolos Melânicos, que se distinguem do anterior por 

apresentarem horizonte superficial mais desenvolvido, do tipo A chernozêmico, proeminente 

ou húmico, ou ainda horizonte H hístico com menos de 40 cm de espessura. São solos, em 

geral, mal ou muito mal drenados, com lençol freático elevado na maior parte do ano e 

sequência de horizontes do tipo A-Cg ou H-Cg. Atualmente, são utilizados principalmente 

como pastagens (CAL, 2006). 

 

Apresentam características bastante diversificadas, com ocorrência de solos eutróficos, em 

geral com argilas de alta atividade. A composição textural é também bastante variada, em 

razão da própria natureza dos sedimentos dos quais se desenvolvem, sendo 

predominantemente argilosos e muito argilosos. Verifica-se a ocorrência de camadas com 

caráter solódico e salino (CAL, 2006). 

 

Tanto os Gleissolos Melânicos quanto os Tiomórficos apresentam grande limitação quanto 

ao uso agrícola, devido à condição de drenagem saturada, com a presença de lençol freático 

alto e risco de inundação periódica. Os Tiomórficos, ainda, apresentam fortes limitações 

relacionadas à toxicidade nutricional, sendo considerados inaptos para exploração 

agrosilvipastoril. 

 

Ainda nas áreas inundáveis, podem ocorrer, em menor escala, os Organossolos, que são 

solos constituídos de material orgânico que exibem horizonte diagnóstico superficial O ou H, 

desenvolvido em ambientes palustres, sob condições hidromórficas, característicos de 

locais deprimidos, permitindo a acumulação de resíduos orgânicos sobre sedimentos areno-

argilosos. São solos muito mal drenados, que contém elevados teores de carbono. Algumas 

unidades, por influência marinha podem apresentar tiomorfismo e/ou caráter solódico e 

sálico.  

 

Apresentam lençol freático aflorante ou sub-aflorante e associados a algumas 

características químicas, impõem restrições ao uso agrícola. 

 

Na região da Baixada Campista (oeste e sul da AII) ocorrem cultivos de cana-de-açúcar, 

bem como pastagens. 

 

 Espodossolo Ferro Cárbico 

 

Essa classe compreende solos minerais hidromórficos, em geral de textura arenosa, ao 

longo de todo o perfil, com horizonte B espódico precedido por horizonte E álbico, ou 

raramente A (Camargo et al., 1987). São, portanto, solos com nítida diferenciação de 

horizontes, com sequência do tipo A-E-Bh-C (pode ocorrer também horizonte Bhs ou Bs). 

 

Estão relacionados aos sedimentos arenosos de origem marinha que constituem os cordões 

litorâneos dispostos em faixas sub-paralelas ao longo da costa, com destaque para a região 

do delta do Paraíba, onde ocupam áreas mais amplas.  
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São utilizados, em geral, com pastagem natural de baixa qualidade, além de pequenos 

plantios de coco.  

 

7.2.4.4.2 Pedologia da Área de Influência Direta e Diretamente Afetada (AID e ADA) 

 

Nas sondagens a percussão (Ecologus, 2009) realizadas na região do empreendimento e 

no canal de acesso do Terminal Sul, já apresentada na FIGURA 7.2.4.2.2-1,   constata-se  

que o perfil do subsolo da região constitui-se basicamente de um estrato de material 

granular, até uma profundidade aproximada entre cerca de 10 e 15 m, seguido de um estrato 

de argilas siltosas moles que avança até cerca de 20 e 25 m de profundidade. Logo abaixo, 

surgem novamente estratos granulares que, algumas vezes, são intercalados por estratos 

delgados de argilas arenosas, até a profundidade final alcançada pelas sondagens. 

 

Na área ocorre Espodossolos associados aos Feixes de Cordões Arenosos, nas cotas 

sutilmente mais altas e Gleissolos nas porções mais baixas, em uma pequena porção 

próxima a lagoa Salgada.  

] 

Desta classe, destacam-se os Neossolos Quartzarênicos, que são solos minerais, 

profundos, hidromórficos ou não, pouco desenvolvidos com ausência de horizonte B 

diagnóstico e sequência de horizontes do tipo A-C, de textura arenosa em toda a extensão 

do perfil, constituídos essencialmente por quartzo. São excessivamente drenados e com 

baixíssima fertilidade e sua coloração usualmente branca ou acinzentada indica a origem 

marinha dessas areias.  

 

Os Neossolos Quartzarênicos ocorrem associados aos Espodossolos, sob vegetação de 

restinga arbóreo-arbustiva, ocupando a maior parte da AID e ADA, na unidade 

geomorfológica dos Feixes de Cordões Arenosos do rio Paraíba do Sul.  

 

Os Espodossolos são solos geralmente profundos de textura arenosa e consistência solta 

não plástica e não pegajosa, podendo apresentar camada coesa ou cimentada na base do 

horizonte B (FOTOS 7.2.4.4.2-1 e 2). Possuem grande distinção morfológica onde o 

horizonte diagnóstico sub-superficial tem sua gênese relacionada à intensa 

eluviação/iluviação de colóides orgânicos e óxidos de ferro. Quimicamente têm a tendência 

à reação ácida e baixa disponibilidade de nutrientes.  
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Fotos 7.2.4.4.2-1 e 7.2.4.4.2-2: Espodossolo de textura arenosa característico na AID.  

 

São excessiva a imperfeitamente drenados e de baixa fertilidade natural (CAL, 2006). A 

morfologia destes solos pode estar associada à presença da restinga, a qual contribui com 

o fornecimento de matéria orgânica, e consequentemente a terrenos mais drenados (cotas 

sutilmente mais altas) na região dos cordões litorâneos.  

 

Apesar da inaptidão agropecuária dos solos citados acima, estas áreas têm sido utilizadas 

extensivamente com pecuária bovina e cultivadas de forma relativamente intensa dentro de 

sistemas de produção de baixa renda em pequenas propriedades. Destacam-se as culturas 

de olerícolas como maxixe, quiabo, abóbora, batata-doce, a fruticultura de abacaxi e o cultivo 

de semi-perenes como a cana-de-açúcar e mandioca. 

 

Devido ao relevo plano, não se constatam evidências de processos erosivos, dado à grande 

capacidade de infiltração dos solos arenosos que não permitem a formação de deflúvios 

superficiais intensos. Entretanto, se observa erosão eólica relacionada ao regime de ventos 

litorâneos que avançam sobre a restinga e à dinâmica dunária, nos setores sem cobertura 

vegetal estabilizada. 
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7.2.5 Hidrogeologia 

 

O reconhecimento da hidrogeologia é de fundamental importância uma vez que na região o 

aquífero livre se encontra a poucos metros da superfície. O objetivo deste diagnóstico foi 

estudar os aquíferos fornecendo subsídios para avaliação de suas potencialidades e 

fragilidades. 

 

Este diagnóstico é baseado em estudos prévios recentes, indicados a seguir: 

 

 Estudo de Impacto Ambiental UTE II - (CRA, 2010); 

 Sondagens, instalação de poços de monitoramento e piezômetro, coleta de amostra de 

solo e água subterrânea, testes de slug, realizados no Estudo de Impacto Ambiental UTE 

Porto do Açu – (CRA, 2008); 

 Monitoramento Hidroquímico das Águas Subterrâneas, elaborado como complemento do 

Estudo de Impacto Ambiental UTE Porto do Açu – (CRA, 2008); 

 Estudo Hidrogeológico da Área de Implantação do Superporto do Açu, DH Perfuração de 

Poços Ltda; 

 Relatório do Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (PMASub) da LLX 

Açu Operações Portuárias S.A; e 

 Relatório do Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, sob 

responsabilidade da OSX Construção Naval S.A. 

 

7.2.5.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para a caracterização hidrogeológica das áreas de influência foram utilizados dados 

referentes aos seguintes temas: uso e ocupação do solo, geologia, geomorfologia, águas 

superficiais (cursos d’água e lagoas) e águas subterrâneas. Além do levantamento 

bibliográfico sobre a área de estudo, incluindo resultados de sondagens a percussão, mapas 

topográficos, relatórios e publicações científicas disponíveis. 

 

7.2.5.2 Caracterização Hidrogeológica das Áreas de Influência Indireta e Direta 

 

As Áreas de Influência Indireta (AII) e Direta (AID) estão associadas à Bacia de Campos 

caracterizada por aquíferos porosos. A porção suboceânica da Bacia de Campos, por sua 

importância quanto a campos petrolíferos, tem sido alvo de inúmeros estudos. Enquanto, 

em sua porção emersa, os estudos não evoluíram da mesma forma, e ainda hoje não existe 

consenso quanto a sua estratigrafia (SILVA & CUNHA, 2001). 

 

De acordo com Capucci (2003) a ocorrência de água subterrânea na Bacia de Campos está 

diretamente relacionada à sua evolução tectônica, onde os grandes lineamentos geológicos 

foram responsáveis por basculamentos do embasamento cristalino na direção NE/SW. 

Posteriormente, com a reativação, falhas de ruptura, em direção aproximadamente 

perpendicular a este lineamento, definiram a estrutura geológica em três blocos tectônicos, 

quais sejam, os Altos Estruturais de São Francisco do Itabapoana (norte) e Quissamã (sul) 

e o bloco rebaixado de Campos e São João da Barra (centro) (FIGURA 7.2.5.2–1). 
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FIGURA 7.2.5.2–1 

PERFIL HIDROGEOLÓGICO DA BACIA DE CAMPOS 

 

 

Fonte: Capucci (2003) 

 

O Bloco de São Francisco do Itabapoana está limitado ao norte pela falha de Barra do 

Itabapoana, e ao sul pela falha que capturou o rio Paraíba do Sul, desde Campos dos 

Goytacazes até sua foz, ocorrendo em quase toda extensão do município de São Francisco 

do Itabapoana capeado por sedimentos de idade terciária da Formação Barreiras 

(CAPUCCI, 2003). Este bloco tem as seguintes características: 

 

 Os sedimentos que formam este bloco são oriundos de terrenos graníticos vizinhos e 

próximos ao leste; 

 Os sedimentos foram depositados em bacias rasas e não sofreram processos de 

retrabalhamento, por isso são denominados Formação Barreiras Primitiva; 

 As rochas têm composição essencialmente argilo-siltosa, sendo pouco permeáveis; e 

 As rochas apresentam espessuras rasas, de 84 metros nas cercanias da cidade de São 

Francisco do Itabapoana, e de 65 metros em Travessão de Campos, espessando-se até 

216 metros em direção ao litoral. 

 

A reduzida permeabilidade destes sedimentos, aliada ao baixo regime pluviométrico no 

noroeste do Estado conferem uma fraca vocação hidrogeológica para este aquífero 

(CAPUCCI, 2003). Além disso, suas águas podem ser salobras e ferruginosas. 
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 Bloco Quissamã 

 

Apresenta semelhante estruturalmente ao Bloco de São Francisco, com possibilidades 

aquíferas muito reduzidas. Pode ser, eventualmente, utilizada para abastecimento de 

pequenas comunidades situadas próximo às áreas de recarga no cristalino, como é o caso 

de Dores de Macabu. Observa-se que nos poços construídos para abastecimento de 

Quissamã e Tocos, onde a Formação Barreiras é profunda, mas muito argilosa, foram 

encontradas água salobra (CAPUCCI, 2003). 

 

 Bloco de Campos e São João da Barra 

 

Este foi o bloco mais afetado tectonicamente, razão pelo qual todos os poços perfurados em 

seu domínio obtiveram altas vazões específicas. Além disso, é neste bloco “que os melhores 

resultados ocorrem, em função das formações sedimentares possuírem elevada 

transmissividade, contendo no interior aquíferos livres e confinados na faixa costeira, 

estendendo-se desde a cidade de Atafona até próximo ao sul da cidade de Farol de São 

Tomé, constituindo um fabuloso exutório de água doce” (CAPUCCI, 2003). 

 

Ocorrem neste bloco três formações geológicas, quais sejam, Aluviões de Campos 

(Quaternária), Formação Emboré, (Quaternária/Terciária) e Formação Barreiras Recente 

(Terciária recente), (CAPUCCI, 2003). 

 

Nas áreas de influência Indireta e Direta são encontradas as Formações Emboré e Barreiras 

(Recente e Primitiva), conforme FIGURA 7.2.5.2-2. 
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 Formação Emboré 

 

As principais características da Formação Emboré são: 

 

 A litologia predominante consiste de intercalações de folhelhos de cor esverdeada e 

arenitos com espessuras permeáveis nunca superiores aos 2 metros;  

 No poço de Boa Vista perfurou-se até os 90 metros sedimentos de fácies marinha, 

contendo vazas e corais com água de má qualidade; 

 Em profundidades superiores a 90 metros obteve-se, no poço Boa Vista, arenito 

feldspático glauconítico com bastante linhita, que funciona como um verdadeiro fóssil guia 

das águas doces, com evidentes sinais de procedência continental.  Suas águas são de 

excelente qualidade, com STD em torno de 150 ppm, contendo baixos teores de ferro, 

cloretos e dureza total, elegendo-se este aquífero como o melhor entre os demais 

estudados; 

 No poço Petrobrás, executado em Farol de São Tomé, foram detectadas águas doces 

até 320 metros de profundidade; 

 O contato dessa Formação com as formações mais antigas também é tectônico, 

separado por falha na direção NE /SW passando na costa entre os poços de Grussaí e 

Barra do Açu, encontrando-se no interior com a falha de Tocos; e 

 As vazões específicas situam-se entre 4 a 7 m3/h/m. 

 

Apesar da qualidade das águas deste aquífero prescindir de qualquer tratamento, a 

ocorrência de pequenas demandas em sua área de abrangência, exceto a Cidade de Farol 

de São Tomé, inibe perfuração de novos poços nesta formação, (CAPUCCI, 2003). 

 

 Formação Barreiras Primitiva 

 

Nesta Formação os sedimentos que cobrem os dois altos estruturais são reconhecidos como 

a Formação Barreiras, pela litologia essencialmente argilo-siltosa de cor avermelhada típica 

de solos lateríticos sobrepostos ao embasamento cristalino, conforme perfurações de poços. 

Trata-se de um aquífero livre, muito pobre, pela baixa permeabilidade e água de má 

qualidade, ferruginosa. Sua espessura cresce em direção ao litoral, alcançando 216 metros 

em Gargaú, município de São Francisco do Itabapoana. 

 

 Formação Barreiras Recente 

 

De acordo com Capucci (2003), as principais características da Formação Barreiras Recente 

são: 

 

 Difere, de forma marcante, dos sedimentos Barreiras típicos no que se refere a sua 

litologia, alta permeabilidade e grande espessura; 

 Foi originada por processos de retrabalhamento da Formação Barreiras Primitiva após a 

reativação dos blocos, mantendo ainda sua característica típica de sedimentos lateríticos 

cor bege a marrom avermelhada; 

 É recoberta por cerca de 30 metros de sedimentos de origem marinha, contendo água de 

má qualidade; 
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 Ocorrem águas muito mineralizadas até os 70 metros, com sedimentos 

predominantemente argilosos, diminuindo gradativamente o teor de argila e STD (sólidos 

totais dissolvidos) após os 130 metros, e a partir daí ocorrendo sedimentos mais 

grosseiros com água de boa qualidade principalmente detectadas dos 150 aos 205 

metros já pesquisados; e 

 As vazões específicas são maiores que da Formação Emboré, porém contendo águas 

mais mineralizadas, com STD em torno de 300 ppm. 

 

Considerando que esta formação ocorre em todo o município de São João da Barra, existe 

a possibilidade imediata de atendimento por poços a distritos carentes de água potável, ou 

mesmo a sede do município, representando sem dúvida esta alternativa como a melhor 

opção técnica em futuros investimentos para saneamento (Capucci, 2003). 

 

7.2.5.2.1 Utilização da Água Subterrânea na AII e AID 

 

Os aquíferos da Bacia Sedimentar de Campos têm importância em decorrência de seu alto 

potencial associado a uma qualidade muito boa da água, em determinados aquíferos e 

profundidades (CAPUCCI, 2003). 

 

Vários municípios do norte do Estado do Rio de Janeiro são abastecidos por água 

subterrânea. Em 2001, na área da Bacia de Campos, 300 mil pessoas eram abastecidas 

com águas subterrâneas (WEBER, 2001). 

 

Dados sobre os poços monitorados pelo CEDAE, existentes na região, são apresentados no 

QUADRO 7.2.5.2.1-1. 

 

QUADRO 7.2.5.2.1-1 

RELAÇÃO DE POÇOS EM OPERAÇÃO CONSTRUÍDOS NOS BLOCOS SÃO 

FRANCISCO DE ITABAPOANA, CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA E QUISSAMÃ, DA 

BACIA SEDIMENTAR DE CAMPOS 

 

Bloco 

Aquífero 

Denominação 

do poço 

Localidades 

abastecidas 

Profundidade 

revestida (m) 

Vazão 

(m3/h) 

Q esp.  

(m3/h/m) 

População 

atendida (hab) 

São 

Francisco 

de 

Itabapoana 

Barra de 

Itabapoana 

Barra do 

Itabapoana 118 87 7,5 5.110 

Travessão da Barra 

Gargaú – (da 

Caixa) 
Praia de Gargaú 149 92 4,37 4.940 

Dos Macacos 
Praia de Santa 

Clara 
139 45 2,11 

10.975 Da Curva S.F. do Itabapoana 144,7 45 2,54 

Do Meio 
Praia de 

Guaxindiba 
144 60 2,24 

Total       329   21.025 

Bloco Do Beco ou S. RM Campos 74 90 >40,0 14.250 
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Bloco 

Aquífero 

Denominação 

do poço 

Localidades 

abastecidas 

Profundidade 

revestida (m) 

Vazão 

(m3/h) 

Q esp.  

(m3/h/m) 

População 

atendida (hab) 

Campos e 

São João 

da Barra - 

Aluviões de 

Campos 

Antônio (Bairros Jockey 

Club e Tarcísio 

Miranda) 

Donana 

 Campos (Bairros 

Penha, Goytacazes 

e Tocos) 

90 340 34,48 37.305 

Total        430   51.555 

Bloco 

Campos e 

São João 

da Barra - 

Formação 

Emboré 

Boa Vista 3 

Farol de São Tomé 

202 260 8 14.825 Santo Amaro 

Baixa Grande 

Satur.Braga Saturnino Braga 124,6 52,8 3,15 3.425 

Barra do Açu Barra do Açu 205 39,9 0,58 2.760 

Total       352,7   21.010 

Bloco 

Campos e 

São João 

da Barra - 

Barreiras 

Recente 

Cajueiro 
Cajueiro 

176 80 10,86 4.800 
Degredo 

Grussaí 1 
Grussaí 

172,3 48 1,17 
10.695 

Grussaí 2 205 53,7 1,2 

Atafona Atafona 188 66,3 2,15 14.295 

Barcelos Barcelos 140 45 10,48 4.660 

S.S. Campos 

São Sebast. 

Campos 155,7 60 3,91 2.200 

Poço Gordo 

Ilha Grussaí (*) ainda inoperante 224 (*) 4,4   

Total       353   36.650 

Bloco 

Quissamã 

Dores de 

Macacu 
Dores de Macacu 64,45 24,5 1 1.075 

Fonte: Capucci (2003) 

 

Considerando apenas o município de São João da Barra, onde se situa o empreendimento, 

verifica-se que este é o único no Estado do Rio de Janeiro constituído por rochas 

sedimentares com grande vocação hidrogeológica, podendo ser abastecido integralmente 

por água subterrânea, demonstrado pelos resultados obtidos nos poços atualmente em 

operação nas localidades de Cajueiro, Atafona, Grussaí e Barra do Açu  

(QUADRO 7.2.5.2.1-1). 

 

De acordo com os dados de demanda, três a quatro poços, com cerca de 220 metros de 

profundidade, corretamente locados, projetados e construídos, seriam suficientes para 

atender integralmente suas necessidades de água potável, com expectativa de vazão de 

277,0 l/s isenta de tratamento (CAPUCCI, 2003). 
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7.2.5.2.2 Disponibilidade Hidrogeológica para Abastecimento 

 

Foi realizada pela empresa DH Perfuração de Poços Ltda a avaliação de disponibilidade 

hídrica a partir do aquífero Emboré, sendo neste capítulo apresentado sucintamente o 

resultado e no ANEXO C1 apresentado na integra o relatório em questão. 

 

Os procedimentos metodológicos adotados pela empresa DH tiveram como principal 

objetivo a formulação de um modelo matemático de simulação analítica para análise do 

comportamento do manancial quanto as condições de atendimento da demanda futura do 

Complexo Portuário do Açu e a avaliação dos Recursos Totais Exploráveis de água 

subterrânea na região do projeto. 

 

O objetivo deste estudo visa a sustentabilidade da produção de água para abastecimento 

do complexo industrial, destacando: 

 

 Definição do modelo conceitual relativo a caracterização dimensional e hidráulica do 

manancial estudado, como base para a formulação e configuração do modelo de 

simulação analítica utilizado; 

 Definição das condições de atendimento sustentável da demanda do Complexo 

Portuário do Açu no período 2013 – 2040 com base no modelo analítico do aquífero, 

definindo o número de poços necessários, vazões e níveis dinâmicos alcançados 

nos poços, definindo também o comportamento piezométrico regional e local; 

 Analise de sensibilidade das interferências entre poços em função da variação do 

espaçamento entre eles; 

 Analise de diversos dispositivos de captação variando o número de poços e a vazão 

total produzida tendo em vista a definição da Potencialidade local do aquífero 

Emboré e dos Recursos Explotáveis de água subterrânea no período 2013 – 2040 

atendendo ao conceito de sustentabilidade na definição de tais recursos. 

 

Para o estudo de disponibilidade hídrica foi realizada a perfuração de 02 poços de pesquisa 

e de 01 piezômetro, com foco no aquífero Emboré, considerado o principal manancial 

subterrâneo existente na região. Estes poços apresentaram as seguintes características:. 

 

Parâmetro P01 P02 PZ 

Profundidade Total 257 metros 252 metros 350 metros 

Transmissividade T (m2/seg) 1,48.10-02  4,57.10-03  4,97.10-03  

Condutividade Hidráulica (k) (m/seg) 1,16.10-03  3,59.10-02  3,91.10-04  

Coeficiente de Armazenamento (S)   4,47.10-04 

Coeficientes de perda de carga (C) 342 seg2/m5 1652 seg2/m5  

 

Também foram realizados levantamentos dos dados operacionais históricos disponíveis e 

medições atualizadas de nível de água em julho-agosto de 2013 com levantamento das 

vazões atuais bombeadas nos poços de abastecimento público e nos poços do Complexo 

Portuário do Açu, os quais serviram de subsidio básico para a formulação e configuração do 

modelo analítico do aquífero Emboré.  
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A etapa seguinte do estudo consistiu na análise do histórico dos níveis de água na área do 

Complexo Industrial do Porto de Açu para respaldar as análises do programa de simulação 

MODELO SIMAQ – Simulação Analítica de Aquíferos. 

 

As configurações do modelo estabelecidas envolveram os seguintes aspectos do 

condicionamento do aquífero: 

 

 Condições piezométricas iniciais 

 Comportamento hidrodinâmico 

 Limites hidrogeológicos laterais 

 Parâmetros hidráulicos 

 Localização dos poços 

 Regime de operação dos poços 

 Raio efetivo dos poços 

 Coeficientes de perdas de carga turbulentas (C) 

 Níveis piezométricos iniciais 

 

As simulações tiveram por objetivo analisar o comportamento do aquífero com relação as 

possibilidades de atendimento das demandas futuras, no período 2014 – 2040, 

conjuntamente, tanto do Complexo Portuário como para as necessidades de abastecimento 

público/industrial da área de influência correspondente ao município de São Joao da Barra.  

 

Atualmente, com uma população residente/flutuante estimada em 70.632 habitantes, a 

demanda de água é 1.103,62 m3/hora. Em 2040, com uma população estimada de 122.169 

pessoas, a demanda passará para 1.908,79 m3/hora. Desta forma a simulação resultou no 

atendimento das demandas ao longo do tempo com 17 novos poços distribuídos da seguinte 

da forma: 06 poços em 2014, 02 poços em 2015, 04 poços em 2029 e 05 poços em 2030.  

 

Com relação as demandas futuras do Complexo Portuário, foram estimadas pela LLX em 

11.356 m3/dia correspondendo aproximadamente a 450 m3/hora, dividida em 02 etapas, a 

primeira de 5.370 m3/dia e a segunda de 5.985 m3/dia. Tais demandas poderão ser 

atendidas através da perfuração de 05 novos poços com vazão máxima possível de 90 

m3/hora. Os novos poços deverão ser assim distribuídos: 03 poços em 2014 e 02 poços em 

2015.  

 

A partir destes números foram realizadas simulações envolvendo um número crescente de 

poços com vazões de 90 m3/hora/poço. A primeira simulação corresponde a uma bateria de 

05 poços para uma produção total de 450 m3/hora. As demais simulações referem-se a 

baterias que aumentam de 5 em 5 o número de poços, correspondendo, portanto, a 

descargas de respectivamente: 

 

 900 m3/hora para a bateria de 10 poços; 

 1350 m3/hora para 15 poços; 

 1800 m3/hora para 20 poços; 

 2250 m3/hora para 25 poços; 

 2700 m3/hora para 30 poços; 

 3150 m3/hora para 35 poços. 
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i) Bateria de 05 poços – Produção Complementar de 450 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentará cotas piezométricas de -22,00 metros em 

relação ao nível do mar, correspondendo a um rebaixamento da ordem de 26 metros na 

zona central mais deprimida, em relação as condições piezométricas atualmente 

observadas.  

 

ii) Bateria de 10 novos poços – Produção Complementar de 900 m3/hora 

O aprofundamento do cone de depressão alcançará cotas piezométricas negativas de -

34,00 metros em relação ao nível do mar, correspondendo a um rebaixamento da ordem de 

38 metros na zona central mais deprimida, em relação as condições piezométricas atuais 

(2013). 

 

iii) Bateria de 15 novos poços – Produção Complementar de 1350 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentará cotas piezométricas de (-44,00) na zona 

mais influenciada do cone de depressão.  

 

iv) Bateria de 20 novos poços - Produção Complementar de 1800 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentará cotas piezométricas de (-54,00) na zona 

mais influenciada do cone de depressão.  

 

v) Bateria de 25 novos poços - Produção Complementar de 2250 m3/hora 

Superfície piezométrica em 2040 apresentará cotas piezométricas de (-66,00) na zona mais 

influenciada do cone de depressão. 

 

vi) Bateria de 30 novos poços - Produção Complementar de 2700 m3/hora 

Superfície Piezométrica em 2040 apresentará cotas de (- 78,00) na zona mais influenciada 

do cone de depressão.  

 

vii) Bateria de 35 novos poços - Produção Complementar de 3150 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentará cotas piezométricas de (-88,00) na zona 

mais influenciada do cone de depressão. 

 

Conforme a conceituação de Recursos Explotáveis de um aquífero definiu-se como 

parâmetro de sustentabilidade hídrica na área do Complexo Portuário o alcance da cota 

piezométrica mínima de (-60,00) metros abaixo do nível do mar, correspondente ao declino 

de 50% da carga potencio métrica inicial disponível no início da explotação do manancial na 

década de 80 na região de influência do projeto. 

 

A produção complementar de 2.070 m3/hora corresponde, portanto, aos Recursos 

Explotáveis existentes na área do complexo portuário, para cota piezométrica de (-60,00) 

metros (para mais detalhes verificar o cap. 11 do relatório na integra no ANEXO C1).  

 

Conclui-se, portanto, que os recursos de água subterrânea armazenados do aquífero 

Emboré são suficientes para o atendimento das necessidades do Complexo Portuário 

oferecendo ao mesmo tempo garantia de sustentabilidade hídrica em termos de quantidade 

de água disponível.  
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7.2.5.3 Caracterização Hidrogeológica da Área Diretamente Afetada 

 

O diagnóstico hidrogeológico da área diretamente afetada foi realizada a partir de dados 

secundários, principalmente de estudos ambientais já realizadas nas áreas adjacentes a 

UTE Novo Tempo. A área do Projeto está assentada sobre o Aquífero Emboré, que segundo 

Capucci (2003) consiste em sedimento continentais com intercalações monótonas de 

folhelhos esverdeados e arenitos, de espessuras máximas de 2 metros. Este aquífero 

encontra-se interconectado com as águas superficiais locais, incluindo as lagoas de Grussaí 

e Iquipari (CRA, 2007). 

 

De acordo com os estudos realizados pela Ecologus/2008 e CRA/2010, o fluxo subterrâneo 

apresenta uma tendência de escoamento preferencial na direção leste e nordeste, ou seja, 

em direção ao mar e à fazenda Saco Dantas / lagoa de Iquipari.  

 

O modelo conceitual hidrogeológico da área de estudo adotado é composto por um aquífero 

superficial, não confinado, limitado inferiormente pelo topo impermeável da camada 

confinante do aquífero São Tomé II e lateralmente pelos seguintes corpos d'água: ao leste 

e sul pelo oceano Atlântico, ao oeste pelo canal do Quitingute e ao norte pelo rio Paraíba do 

Sul. O aquífero superficial não confinado é composto por material arenoso com presença 

localizada de camadas de argila. A recarga deste aquífero ocorre em toda a sua superfície 

através da precipitação, e a descarga se dá nos corpos d'água da região.  

 

Estima-se que a recarga por infiltração no aquífero não confinado varie consideravelmente 

ao longo do tempo, em vista da grande variação de precipitação registrada entre os anos de 

2006 e 2010. Observa-se também que a evapotranspiração real deve ter um valor elevado, 

devido as altas temperaturas registradas na região. De acordo com as informações 

coletadas nos estudos realizados no local estima-se que a recarga nesta área deve variar 

entre 500 mm/ano a 50 mm/ ano.  

 

No entorno da área do empreendimento, a indicação de fluxo nas direções leste e nordeste 

(lagoa do Veiga e lagoa de Iquipari/mar) foi determinada em trabalhos anteriores pela série 

histórica de observações de nível de água nos piezômetros situados na divisa da fazenda 

Saco Dantas, além de inúmeros outros resultados piezométricos de trabalhos realizados 

naquela fazenda a partir de 2009 (Ecologus, 2011). O mapa potenciométrico da região do 

empreendimento é apresentado na FIGURA 7.2.5.3-1. 
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FIGURA 7.2.5.3-1 

MAPA DO FLUXO SUBTERRÂNEO 

 

 

Fonte: Ecologus, 2011 

 

 Estimativa de Infiltração das Águas Pluviais 

 

De acordo com CRA (2010) para a estimativa de infiltração das águas pluviais, ou recarga 

do aquífero superior, foi aplicado o método da Estimativa Darcyniana. Este método, 

conforme salientado por Lerner et al (1990), é um dos vários aplicados para essa estimativa. 

Estes autores também salientam que os resultados obtidos devem ser utilizados com cautela 

haja vista a imprecisão de todos os métodos disponíveis para esse fim. O método de 

estimativa Darcyniana, segundo Scanlon et al (2002 in WAHNFRIED & HIRATA, 2005) é 

aplicável quando se dispõe de dados confiáveis de carga hidráulica e condutividade 

hidráulica, sendo recomendável para períodos de estimativa superiores a um ano e tamanho 

da área de estudo entre alguns quilômetros quadrados a milhares de quilômetros quadrados. 

Para o caso da região da UTE Novo Tempo a existência de uma camada de baixa 

condutividade hidráulica sob o aquífero superior facilita a aplicação do método, uma vez que 

se pode considerar poucas perdas relacionadas a fluxos descendentes. 
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Para aplicação do método de Estimativa Darcyniana utiliza-se a lei de Darcy: 

 

Q = q A = K i A 

 

Onde: 

q = fluxo (L/T) 

K = condutividade hidráulica (L/T) 

I = gradiente hidráulico 

Q = vazão (L³/T) 

A = área da seção do aquífero (L²) 

 

O método assume fluxo constante e ausência de extração de água (válido para o aquífero 

superior da região da UTE). A vazão através de uma seção do aquífero é igual à taxa de 

recarga multiplicada pela área de superfície que contribui para o fluxo: 

  

Q = R M 

 

Onde: 

R = taxa de recarga (L/T) 

M = área da superfície que contribui para a recarga (L²)  

 

A seção do aquífero usada deve estar alinhada com uma linha equipotencial, assim, para a 

aplicação do método foi delimitada, com base no mapa potenciométrico, as bacias de 

contribuição de  fluxos  subterrâneos  e as seções do aquífero utilizadas. Os dados 

fornecidos e os cálculos  efetuados para  o mês de maio de 2009 são apresentados no 

QUADRO 7.2.5.3-1. 

 

QUADRO 7.2.5.3-1 

DADOS E CÁLCULOS EFETUADOS PARA ESTIMATIVA DE RECARGA DO AQUÍFERO 

SUPERIOR  

 

Parâmetro  Valor Unidade 

Espessura do aquífero superior b 13 m 

Comprimento da seção considerada do aquífero 

superior j 2000 m 

Área da seção considerada do aquífero superior A = b  j 26000 m² 

Área de recarga considerada (delimitada pelo divisor 

de águas subterrâneo) M 5.200.000 m² 

Gradiente hidráulico médio i 0,11%  

Condutividade hidráulica K 1,36E-03 cm/s 

Fluxo q = K  i 5,70E-06 cm/s 

Vazão Q = q A 3.900 m³/mês 

Taxa de recarga R = Q / M 0,00075 m/mês 

Fonte: CRA, 2010 
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Conforme mostra o QUADRO 7.2.5.3-1, segundo o método da Estimativa Darcyniana a 

recarga do aquífero superior foi de 0,75 mm no mês de maio de 2009. Em meses menos 

chuvosos esse valor provavelmente é menor principalmente devido ao menor gradiente 

hidráulico esperado para esse período.  

 

Para a obtenção da recarga média anual assumiu-se que a pluviometria média medida na 

estação de Campos é diretamente proporcional à recarga calculada. Os resultados obtidos 

são apresentados no QUADRO 7.2.5.3-2. 

 

QUADRO 7.2.5.3-2 

ESTIMATIVA DE RECARGA ANUAL CONSIDERANDO AS MÉDIAS 

PLUVIOMÉTRICAS MENSAIS 

 

Mês 

Pluviometria média na 

estação de Campos 

(mm) 

Recarga estimada 

(mm) na Região da 

UTE 

Janeiro 140 2,33 

Fevereiro 75 1,25 

Março  80 1,33 

Abril  75 1,25 

Maio  45 0,75 

Junho  35 0,38 

Julho  45 0,75 

Agosto  30 0,50 

Setembro  55 0,91 

Outubro  110 1,83 

Novembro  160 2,66 

Dezembro  150 2,50 

Total 1000 16,44 

Fonte: CRA, 2010 

 

Conforme mostra o quadro acima a recarga esperada para o aquífero superior é de cerca 

de 16,44 mm/ano. As perdas ocorridas se devem à evapotranspiração e ao escoamento 

superficial. Destaca-se que este valor deve ser utilizado como ordem de grandeza, uma vez 

que não se dispõe de dados de gradientes hidráulicos ao longo do tempo os quais 

permitiriam maior precisão na estimativa realizada. 
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 Estimativa de Escoamento Superficial 

 

O escoamento superficial médio pode ser calculado por Thornthwaite (1948 in FENN et al 

1975): 

 

Qoff = C’x P 

e 

C’ = α xC 

 

Onde: 

 

Qoff = fluxo superficial para fora (L) 

C’ = coeficiente de escoamento superficial 

P = precipitação (L) 

α = coeficiente que determina o quanto de água escorre em superfície em função da 

declividade do terreno e estação do ano 

C = coeficiente que determina o quanto de água escorre em superfície em função do tipo de 

solo  

 

Sendo que C e α são determinados conforme QUADRO 7.2.5.3-3.  

 

QUADRO 7.2.5.3-3 

VALORES DE C E α EM FUNÇÃO DO TIPO DE SOLO, DECLIVIDADE 

E ESTAÇÃO DO ANO 

 

Tipo de solo 
Declividade 

(%) 

Coeficiente α 

Estação seca Estação úmida 

Arenoso C= 0,3 
0 a 2 0,17 0,34 

2 a 7 0,34 0,5 

Argiloso C=0,4 
0 a 2 0,33 0,43 

2 a 7 0,45 0,55 

Fonte: CRA, 2010 

 

O coeficiente α para a estação úmida é de 0,34 e o valor de C é de 0,3. Assim, C’ é igual a 

0,102. Para a estação seca α = 0,17 e C’ = 0,06. A aplicação de C’ às médias pluviométricas 

mensais e a obtenção do escoamento superficial total anual é apresentada no  

QUADRO 7.2.5.3-4.  
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QUADRO 7.2.5.3-4 

 ESTIMATIVA DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

 

Mês C' 
Pluviometria média na 

estação de Campos (mm) 

Escoamento 

superficial (mm) 

jan 0,102 140 14,28 

fev 0,102 75 7,65 

mar 0,102 80 8,16 

abr 0,06 75 4,5 

mai 0,06 45 2,7 

jun 0,06 35 2,1 

jul 0,06 45 2,7 

ago 0,06 30 1,8 

set 0,06 55 3,3 

out 0,102 110 11,22 

nov 0,102 160 16,32 

dez 0,102 150 15,3 

Total 1000 90,03 

Fonte: CRA, 2010 

 

 Vulnerabilidade do Aquífero Superior à Contaminação 

 

Para a determinação da vulnerabilidade do aquífero superior aplicou-se a metodologia de 

Aller et al. (1987 in SANTOS et al, 2006), denominado índice DRASTIC, que se fundamenta 

num conjunto de procedimentos que permitem integrar vários parâmetros caracterizadores 

do meio subterrâneo e de suas especificidades.  

 

O índice DRASTIC corresponde à média ponderada de sete valores, correspondentes aos 

seguintes parâmetros ou indicadores hidrogeológicos: 

 

D - Profundidade do lençol freático ou nível da água (Depth to groundwater); 

R - Recarga do aquífero (Recharge); 

A - Característica do aquífero (Aquifer media); 

S - Solos (Soil media); 

T - Topografia (Topography); 

I - Impacto na zona não saturada (Impact of the unsaturate zone); e 

C - Condutividade hidráulica (Hydraulic Condutivity). 

 

Cada parâmetro tem um peso predeterminado que reflete sua importância relativa na 

quantificação da vulnerabilidade. Estes pesos, denominados fatores de ponderação 

DRASTIC, são relacionados entre si através de uma equação simples, aplicada a cada 

unidade geográfica de trabalho, multiplicando-se o peso do parâmetro pelo índice.  

 

Para a área de estudo e seu entorno foram realizados os cálculos para a obtenção do índice 

DRASTIC por meio da ponderação. O resultado é apresentado no QUADRO 7.2.5.3-5. 
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QUADRO 7.2.5.3-5 

ÍNDICE DRASTIC PARA A REGIÃO DA UTE NOVO TEMPO 

 

Parâmetro 
Peso  

Relativo 

Característica  

da Região 

Índice de  

Ponderação 

da Região 

Resultado 

Saco 

D’Antas 

Profundidade do lençol freático (D) 5 < 1,5 m 10 50 

Recarga do aquífero (R) 4 0-50 mm 6 24 

Material do aquífero (A) 3 Areia 8 24 

Solos (S) 2 Muito arenoso 9 18 

Topografia (T) 1 Declividade < 2% 10 10 

Impacto da zona não saturada (I) 5 Arenito 6 30 

Condutividade hidráulica (C) 3 < 4,1 (m/dia) 10 30 

Índice DRASTIC    186 

Fonte: CRA, 2007. 

 

Conforme mostrado, o índice DRASTIC do Aquífero Superior na região da UTE Novo Tempo 

e entorno é de 186. Segundo a classificação de Aller et al (1987 in SANTOS et al, 2006) 

(QUADRO 7.2.5.3-6) este é um índice característico de regiões de vulnerabilidade a 

contaminação Muito Alta.  

 

QUADRO 7.2.5.3-6 

VALORES CORRESPONDENTES AO ÍNDICE DE VULNERABILIDADE  

DRASTIC E SEUS RESPECTIVOS INTERVALOS 

 

Valores Correspondentes Intervalos de Vulnerabilidade 

<100 Vulnerabilidade Insignificante 

101–119 Vulnerabilidade Muito Baixa 

120–139 Vulnerabilidade Baixa 

140–159 Vulnerabilidade Moderada 

160–179 Vulnerabilidade Alta 

180–199 Vulnerabilidade Muito Alta 

>200 Vulnerabilidade Extrema 

Fonte: CRA, 2010 

 

7.2.5.4 Qualidade das Águas Subterrâneas 

 

Para a avaliação da qualidade das águas subterrâneas foram utilizados os dados do 

Relatório Trimestral do Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (PMASub) da 

LLX Açu Operações Portuárias S.A. e do Relatório do Subprograma de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Subterrâneas, sob responsabilidade da OSX Construção Naval S.A. 

 

Os dados apresentados da LLX correspondem ao monitoramento mensal do nível d’água e 

da qualidade do aquífero, realizados de janeiro a outubro de 2014. Os dados apresentados 

da OSX correspondem ao monitoramento semestral de abril e setembro de 2014. 
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Para caracterização e monitoramento do aquífero livre nas imediações do empreendimento 

foram analisados os dados de 5 poços de monitoramento: PZ07-LLX, PZ10B-LLX, P01A-

OSX e P02A e P29-OSX, conforme apresentado na FIGURA 7.2.5.4-1. 

 

FIGURA 7.2.5.4-1 

LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO 

 

 

Fonte: Adaptado de LLX, 2014 e OSX, 2014. 
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O QUADRO 7.2.5.4-1 apresenta os valores referente as campanhas da LLX encontrados 

nas amostras analisadas no período de janeiro a setembro de 2014, as quais foram 

comparadas com o padrão de águas subterrâneas adotado pela Resolução Conama nº 

396/08 para dessedentação de animais.  
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QUADRO 7.2.5.4-1 

VARIAÇÃO TEMPORAL DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS, INORGÂNICOS, ORGÂNICOS E MICROBIOLÓGICOS EM 2014 

 

2014 CE NA OD pH Turb. SAL. As Cd Pb Cu Cr Fosfato Hg Ni Nitrato Nitrito SDT Zn HPA's Col.Totais Col. Term. 

Coleta µS/cm m mg/L - NTU g/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L NMP/100mL NMP/100mL 

CONAMA 396       200 50 100 500 1000  10 1000 90000 10000  24000  200 200 

PZ7 

Jan 1.217 0,8 <1,00 7,57 1,3 0,6 <1 <1 <10 2,2 28 290 <0,1 <10 950 21 788 18 52,51 <1,8 <1,8 

Fev 1.108 0,87 <1,00 7,11 1,3 0,55 <1 <1 <10 <1 37 410 <0,1 <10 750 - 756 16 0,06 <1,8 <1,8 

Mar 960 0,91 <1,00 7,35 3 0,47 <1 <1 <10 <1 32 420 <0,1 <10 1.310 - 686 63 0,32 <1,8 <1,8 

Abr 930 0,88 <1,00 7,2 1,4 0,47 <1 <1 <10 1,1 29 920 <0,1 <10 690 - 584 27 1,01 <1,8 <1,8 

Mai 942 0,88 <1,00 6,88 1,5 0,47 <1 <1 <10 <1 31 470 <0,1 <10 310 - 640 16 0,09 <1,8 <1,8 

Jun 922 0,9 <1,00 6,72 0,9 0,44 <1 <1 <10 <1 39 340 <0,1 <10 290 - 646 44 0,12 <1,8 <1,8 

Jul 922 0,9 <1,00 7 2,5 0,45 <1 <1 <10 <1 31 410 <0,1 <10 350 32 612 35 0,02 <1,8 <1,8 

Ago 890 0,83 <1,00 6,89 2,4 0,44 <1 <1 <10 <1 41 350 <0,1 <10 600 - 542 21 0,89 <1,8 <1,8 

Set 434 0,87 <1,00 6,78 1,8 0,21 <1 <1 <10 <1 28 280 <0,1 <10 320 55 392 26 0,04 <1,8 <1,8 

PZ10B 

Jan 2.080 0,8 <1,00 7,17 14,4 1,05 <1 <1 <10 <1 <10 510 <0,1 <10 460 23 1.226 12 1,32 <1,8 <1,8 

Fev 1.967 0,67 <1,00 7,15 24 1,02 3,3 <1 <10 <1 14 530 <0,1 <10 650 - 1.166 28 1,54 <1,8 <1,8 

Mar 1.671 0,85 <1,00 7,39 20,9 0,81 <1 <1 <10 <1 11 380 <0,1 <10 490 - 1.218 62 2,93 <1,8 <1,8 

Abr 1.969 0,65 <1,00 7,1 19,3 1 <1 <1 <10 <1 12 360 <0,1 <10 900 - 1.100 20 4,31 <1,8 <1,8 

Set 642 1,33 <1,00 6,27 4,6 0,31 <1 <1 <10 <1 11 270 <0,1 <10 230 14 516 21 0,28 2.400 68 

- CE: Condutividade elétrica - NA: Nível d’água - OD: Oxigênio dissolvido - Turb.: Turbidez - SAL: Salinidade - SDT: Sólidos dissolvidos totais - HPA total: Hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos 

Fonte: Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas, LLX (Outubro de 2014) 
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De acordo com os resultados das amostras apresentadas acima, apenas o parâmetro 

Coliformes Totais do poço PZ10B apresenta concentrações acima do valor de referência da 

Resolução Conama nº 396/08 para dessedentação animal. Os demais poços e parâmetros 

encontram-se dentro do limite da Resolução Conama nº 396/08. 

 

Para o Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, sob 

responsabilidade da OSX Construção Naval S.A, foram amostrados os parâmetros: 

 

Fluoreto Cromo Trivalente Endossulfan Benzo(A)Pireno 

Fenóis Mercúrio Total Heptacloro Criseno 

Cianeto Níquel Total Metoxicloro Dibenzo(A, H) Antraceno 

Sólidos 

Dissolvidos Prata Clototalonil Indeno(1,2,3-C,D)Pireno 

Nitrito Selênio 

P,P'-DDT+P,P'-

DDE+P,P'-DDD Benzo(B)Fluoranteno 

Nitrato Zinco Cloroformio Acrilamida 

Cloreto Total Alumínio Benzeno Malation 

Sulfato Total Antimônio Estireno Clorpirifós 

Turbidez Cobalto Etilbenzeno Carbofurano 

Ph Ferro Tetracloreto Molinato 

Condutividade Molibdênio Tolueno Aldicarbe+Ald.Sulfana+Sulfóxido 

Temperatura Manganês Tricloroeteno Alaclor 

Salinidade Vanádio Xilenos Atrazina 

Potencial Redox Uranio Cloreto De Vinila Metolacloro 

Fosfato Cobre 1,2Dicloroetano Pendimetalina 

Coliforme 

Termotolerantes Lítio 1,1Dicloroeteno Permetrina 

Enterococos 

Fecais Berílio 

1,2Dicloroeteno 

(CIS+TRANS) 2,4-D 

E. Coli Sódio Tetracloroeteno Simazina 

Arsênio PCBS 1,2 Diclorobenzeno Trifluralina 

Bário Clordano Cloreto De Metileno Glifosato+Ampa 

Boro Endrin Triclorobenzeno Propanil 

Cadmio Hexaclorobenzeno Pentaclorofenol Bentazona 

Chumbo Lindano Benzo(A)Antraceno  

Cromo 

Hexavalente Aldrin+Dieldrin Benzo(K)Fluoranteno  
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O QUADRO 7.2.5.4-2 apresenta os parâmetros medidos in situ nos poços.   

 

QUADRO 7.2.5.4-2 

PARAMETROS MEDIDOS IN SITU NOS POÇOS 

Fonte: OSX, 2015 

 

Dos parâmetros amostrados pela OSX apenas o parâmetro Manganês apresenta-se acima 

dos Valores de Referência estabelecidos na Resolução Conama nº 396/08 para 

dessedentação de animais. Destaca-se que este parâmetro é naturalmente encontrado nas 

águas da região. 

 

 Out/14 Abr/14 

 P1A P2A P29 P1A P2A P29 

pH 7,1 7,09 7,27 6,6 6,35 6,6 

Condutividade 3730 1100 6461 6719 866 5413 

Temperatura 28,5 28,6 27,7 25,6 27,4 25,7 

Salinidade 1,37 0,54 3,53 3,67 0,42 2,91 

NA - - - 3,08 3,1 2,33 
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7.2.6 Recursos Hídricos Terrestre 

 

O estudo dos recursos hídricos teve como objetivo caracterizar e delimitar os corpos d’água 

da região onde será instalado o empreendimento, ou seja, os principais rios, lagoas e 

lagunas que estarão sob sua influência, fornecendo assim subsídios para elaboração do 

diagnóstico ambiental e avaliação de suas potencialidades e fragilidades. 

 

As avaliações efetuadas, no que concerne aos recursos hídricos superficiais, foram 

elaboradas analisando as principais características das bacias hidrográficas sob influência 

do empreendimento, com atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos mais relevantes. 

 

A área em estudo abrange parte da Planície Costeira do rio Paraíba do Sul e está inserida 

nas Macrorregiões Ambientais 5 (MRA–5: Bacia do Rio Macaé e Lagoa Feia) e na Região 

Hidrográfica do baixo Paraíba do Sul (RH–IX), sendo estas as seguintes divisões do estado 

do Rio de Janeiro: 

 

a) Macrorregiões Ambientais – Divisão do território estadual em 7 (sete) Macrorregiões 

Ambientais, designadas pela sigla MRA, sendo estas, unidades básicas de 

planejamento e intervenção da gestão ambiental e definida pelo Decreto Estadual n° 

26.058/00;  

 

b) Regiões Hidrográficas – Divisão do território do Rio de Janeiro em 9 Regiões 

Hidrográficas, denominadas RH’s. Esta subdivisão tem o intuito de facilitar a gestão 

dos recursos hídricos no Estado. A divisão do Estado do Rio de Janeiro em RHs foi 

aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, através da 

Resolução/CERHI-RJ nº 107/13, e estabelece as RHs como unidades de gestão dos 

recursos hídricos, e a área de atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas estaduais 

como coincidente com a área da respectiva RH. 
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7.2.6.1  Procedimentos Metodológicos 

 

Para a elaboração do estudo foram utilizados como referências principais os estudos: 

 

- EIA UTE Porto do Açu II (CRA, 2010) 

- EIA Distrito Industrial de São João da Barra e Corredor Logístico (Ecologus, 2011) 

- PBA - Programa de Monitoramento das Águas Superficiais – PMAS - Pátio Logístico. LLX, 

outubro de 2014 

- PBA - Programa de Monitoramento das Águas do Pátio Logístico e do Monitoramento de 

Biota Aquática do Pátio Logístico, de responsabilidade da LLX 

- PBA - Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, 

sob responsabilidade da Prumo Logística Global. 

 

Também foram consultadas as bases cartográficas do IBGE (folhas Campos e Macaé, 

escala 1: 250.000, 1980 e 1977, respectivamente), o mapa de divisão das Regiões 

Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (Serla, 2008, as publicações da SEMADS: Bacias 

Hidrográficas e Rios Fluminenses: Síntese Informativa das Macrorregiões Ambientais 

(SEMADS, 2001) e Lagoas do Norte Fluminense (SEMADS, 2002) e o Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – Resumo (COPPETEC, 2007). 

 

Para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais (terrestre e marinha), foram 

utilizados os dados do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais do Pátio de 

responsabilidade da LLX Operações Portuárias S.A. 

 

7.2.6.2  Região Hidrográfica da Área de Influência Indireta  

 

A área de influência indireta está inserida na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul 

(RH-IX) que integra o Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, no 

âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, segundo o Decreto 

Estadual n° 41.720 de 03/03/2009.  

 

O rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraibuna e Paraitinga, no município de 

Paraibuna, SP. Até sua foz, em Atafona, no município de São João da Barra, percorre cerca 

de 1.120 km. Sua bacia de drenagem possui cerca de 55.500 km2 e se estende pelos 

estados de São Paulo (13.900 km2), Rio de Janeiro (20.900 km2) e Minas Gerais (20.700 

km2). Dentre os principais afluentes estão os rios Paraibuna Mineiro, Pomba, Muriaé 

(margem esquerda), Piraí, Piabanha e Dois Rios (margem direita) (COPPETEC, 2007). 

 

No Estado do Rio de Janeiro, os Comitês de Bacia afluentes ao rio Paraíba do Sul são o 

Comitê de Bacia do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Paquequer, Rio Dois Rios e Baixo 

Paraíba do Sul, respectivamente correspondentes às Regiões Hidrográficas III, IV, VII e IX. 

Dentre estas, o CBH Baixo Paraíba do Sul é de interesse específico para este estudo.  
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No Estado do Rio de Janeiro ainda ocorre a subdivisão hidrográfica em Macrorregiões 

Ambientais - MRA, segundo o Decreto Estadual n° 26.058/00, conforme ilustrado na 

FIGURA 7.2.6.2-1. A área de influência indireta está parcialmente inserida na MRA-6 - Baixo 

Paraíba do Sul – e ocupa totalmente a MRA-5 – Bacia do rio Macaé e lagoa Feia. 

 

Ressalta-se, contudo, que desde 2006 a unidade de gestão de recursos hídricos no Estado 

do Rio de Janeiro é a definida pelas Regiões Hidrográficas, como estabelecido pela 

Resolução/CERHI-RJ nº 107/13.  
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A seguir serão apresentadas características gerais da área de estudo, com foco nos 

principais corpos de água, seus afluentes e principais lagoas. 

 

o Curso Inferior do Baixo Paraíba do Sul e seus afluentes 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e Itabapoana, com área total de 55.400 km2 e 

extensão próxima de 1.145 km, abrange três estados do Brasil, com o rio nascendo em São 

Paulo, passando por Minas Gerais e desembocando no Rio de Janeiro. O rio Paraíba é 

formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga (SP) e tem sua foz na localidade 

de Atafona, pertencente ao município de São João da Barra (RJ). 

 

O rio Paraíba do Sul é dividido, quanto à morfologia do seu leito nos seguintes trechos: 

porção superior (alto Paraíba), porção média superior e porção média inferior (médio 

Paraíba), e porção inferior (baixo Paraíba). 

 

O baixo Paraíba do Sul possui aproximadamente 90 km, indo de São Fidélis até a 

desembocadura no Oceano Atlântico, correndo sobre terrenos sedimentares de origem 

fluvial, compreendendo a planície do delta do rio Paraíba do Sul a qual é formada 

basicamente por dois processos, concomitantes e associados: a planície formada de 

aluviões, transportados pelo rio Paraíba do Sul da zona cristalina, e a planície marinha, 

resultante de movimentos oceânicos de avanço e retrocesso do nível do mar  

(Lamego, 1974). 

 

À exceção de poucos rios dotados de volume d’água suficiente para vencer os obstáculos 

representados pelos cordões arenosos litorâneos, a grande maioria deles forma extensas 

áreas embrejadas, devido à pouca declividade das baixadas e à influência das marés, 

propiciando o desenvolvimento de manguezais (Perfil, 2005). 

 

A Lagoa Feia, do Campelo, o sistema rio Doce/canal Quitingute e o rio Paraíba do Sul são 

os corpos d’água que mais se destacam em caráter regional. Mencionem-se também as 

pequenas bacias que foram barradas por praias e restingas, mantendo ou não comunicação 

periódica com o mar. Nas planícies fluviais, notadamente na deltaica do rio Paraíba, 

formaram-se inúmeras lagoas, a maior parte delas, total ou parcialmente, drenadas. 

Também nas restingas há lagoas paralelas e perpendiculares à linha da costa. 

 

O regime hídrico de toda essa região, próxima à foz do rio Paraíba é muito complexo e o 

fluxo de água nos canais em toda a bacia é controlado pela Serla (Fundação 

Superintendência Estadual de Rios e Lagos do Rio de Janeiro), atualmente integrado ao 

INEA, que gerencia as comportas que ligam o rio Paraíba do Sul aos canais. 

 

Segundo SEMADS (2001), os principais usos das águas do rio Paraíba do Sul e afluentes 

são: 
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 Usos Consuntivos: abastecimento de cidades, vilas e povoados; abastecimento de 

populações humanas do meio rural; dessedentação animal; irrigação; consumo 

industrial; consumo de agroindústrias e aquicultura; 

 Usos Não Consuntivos: manutenção de biodiversidade fluvial; pesca; controle de 

cheias; geração hidrelétrica (não consuntivo, porém restritivo); navegação; recreação, 

lazer e turismo. 

 

O rio Paraíba serve de fonte de abastecimento de água potável a 12 milhões de pessoas, 

incluindo 8 milhões de habitantes da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

A região da desembocadura (estuário) do rio Paraíba do Sul é uma das mais importantes do 

Estado do Rio de Janeiro em termos de produtividade pesqueira. Um aspecto marcante 

desta zona é que há mais de 25 anos, em Atafona, tem sido observado o fenômeno da 

retrogradação do rio Paraíba do Sul. O avanço do mar já causou o desaparecimento de mais 

de 500 m do Pontal de Atafona (SEMADS, 2001). 

 

o Microbacias e pequenas e médias lagoas da MRA-5 

 

Dentre as microbacias e pequenas e médias lagoas da Macrorregião 5, estão situadas na 

AII apenas aquelas localizadas a leste da lagoa Feia e ao norte do canal da Flecha, cujo 

principal canal/rio é o Quitingute, Água Preta/Doce, inserindo ainda as lagoas Grussaí, 

Iquipari, Veiga, Salgada e Açu. A FIGURA 7.2.6.2-2 apresenta os principais corpos d’água 

encontrados nas áreas de Influência. 

 

A bacia em questão é bastante peculiar, pois se trata de extensa planície flúvio-deltáica, 

composta por terrenos de origem lagunar ou fluvial, predominando o lençol freático sub-

aflorante.  

 

O canal Quitingute/rio Água Preta ou Doce é o principal canal da área em questão. No 

trecho mais ao norte, próximo ao rio Paraíba do Sul, até desaguar na lagoa do Taí ele é 

denominado de canal do Degredo; deste trecho até o Brejo do Coqueiro ele recebe o nome 

de rio Água Preta ou Doce. A partir deste ponto, no sentido sul até a lagoa Lagamar, ele é 

designado por canal Quitingute. O canal Quitingute é ainda ligado ao mar por intermédio do 

rio Açu (EMBRAPA, 2004).  

 

Segundo Embrapa (2004), atualmente o rio Doce/canal Quitingute se encontra na maior 

parte assoreado. Por esta razão, quando são abertas as comportas do rio Paraíba do Sul, a 

água segue preferencialmente pelo canal da Andreza, prejudicando toda a região abastecida 

pelo rio Doce/canal Quitingute, na qual tem sido verificados episódios de escassez de água.  
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FIGURA 7.2.6.2-2 

PRINCIPAIS CORPOS D’ÁGUA ENCONTRADOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
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A FOTO 7.2.6.2-1 apresenta uma vista geral do rio Doce/canal Quitingute. 

 

 

Foto 7.2.6.2-1: Vista geral do rio Doce ou 

Quitingute. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Segundo SEMADS (2002), a lagoa do Açu, conhecida também como rio Açu, recebia a 

contribuição da lagoa Feia, do rio Paraíba do Sul e da lagoa do Veiga. Todas estas conexões 

foram interrompidas pelas obras do DNOS. O antigo rio Iguaçu perdeu vazão, 

progressivamente, passando a chamar-se rio Açu e, depois, lagoa do Açu. Hoje, é uma lagoa 

de restinga sem força para abrir sua barra e apresenta grau de salinidade elevado. A lagoa 

do Açu destaca-se por sua beleza e tamanho, possuindo de mais de 3,00 km2 (FOTOS 

7.2.6.2-2).  

 

 

Foto 7.2.6.2-2: Lagoa do Açu próximo à barra 

(ao fundo). 

Fonte: CRA, 2008. 

 

A lagoa Salgada encontra-se próxima ao Cabo do São Tomé, e faz parte do Complexo 

Deltaico do rio Paraíba do Sul. Está situada em planície arenosa formada por cristas praiais 

holocênicas ao sul da foz do rio Paraíba do Sul, conforme diagnóstico de geologia item 

7.2.4.2. A origem marinha destas areias é confirmada com base em análises de foraminíferos 

que ali ocorrem, cujas formas encontradas evidenciam uma ligação pretérita aberta com o 

mar (SEMADS, 2002).  
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Ainda segundo SEMADS (2002), a lagoa Salgada trata-se de uma lagoa hipersalina, com 

estromatólitos recentes. Estima-se que seu espelho d'água possui cerca de 4,5 km de 

comprimento e 1,2 km de largura, em sua porção central, ocupando uma área de 

aproximadamente 16 km2. É uma lagoa paralela à costa, sem comunicação com ela, a não 

ser por um canal aberto manualmente que a liga à lagoa do Açu (FOTOS 7.2.6.2-3 e 4). 

 

  

Foto 7.2.6.2-3: Vista geral da lagoa Salgada 

Fonte: CRA, 2010 

Foto 7.2.6.2-4: Vista geral da lagoa Salgada 

Fonte: CRA, 2010 

 

Conforme SEMADS (2002), a lagoa de Grussaí é um dos braços abandonados do rio 

Paraíba do Sul e até a década de 1950, ainda escoava parte das águas deste rio, na estação 

das chuvas. A abertura do canal do Quitingute interrompeu a conexão com o rio Paraíba e 

retirou-lhe volume d’água capaz de abrir sua barra periodicamente, favorecendo a 

construção no alto leito de aterros para a agricultura e a pecuária e do baixo leito, junto ao 

mar, a expansão urbana de Grussaí. A lagoa homônima se encontra muito assoreada e 

eutrofizada (FOTO 7.2.6.2-5). 

 

 

Foto 7.2.6.2-5: Vista da lagoa de Grussaí.  

Fonte: CRA, 2007. 
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7.2.6.2.1 Política Nacional de Saneamento Geral e Básico  

 

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), criado pelo Decreto-Lei nº 

2.367, de 4 de julho de 1940, tinha como missão institucional executar a política nacional de 

saneamento geral e básico, atuando no saneamento rural e urbano, na defesa contra 

inundações, no controle de enchentes, na recuperação de áreas para aproveitamento 

agrícola ou para instalação de indústrias e fábricas, no combate à erosão, no controle da 

poluição das águas e na instalação de sistemas de abastecimento de água e esgoto. 

 

Segundo Embrapa (2004), o DNOS, a partir da década de 40, iniciou a abertura de um 

complexo de canais ao longo de toda a planície do baixo Paraíba, sendo estes canais 

afluentes ou defluentes das principais lagoas da região. Ao total, foram abertos mais de 

trezentos canais, numa extensão total de, aproximadamente, 1.300 km, além de comportas 

e outras estruturas hidráulicas.  

 

O objetivo das obras era, inicialmente, melhorar as condições de saneamento básico para a 

ocupação das terras, mas posteriormente, os canais passaram a ser utilizados para 

irrigação. Este processo de abertura de canais estendeu-se até a década de 70, com a 

extinção do DNOS em 1989 (Embrapa, 2004). 

 

Cabe mencionar, que, segundo Embrapa (2004), os padrões naturais de escoamento das 

bacias hidrográficas da área em estudo foram radicalmente alterados pelo conjunto de obras 

realizadas. Anteriormente a essas intervenções antrópicas, partes destas áreas se 

encontravam alagadas, inexistindo uma rede de drenagem superficial claramente definida. 

 

Conforme Feema (1993), como consequências dessas obras, vêm ocorrendo o 

dessecamento da superfície das lagoas, salinização dos solos, rebaixamento do lençol 

freático, aumento da velocidade do escoamento e aprofundamento do leito dos rios, 

ressuspensão de sedimentos finos previamente depositados nestes leitos, aumento da 

turbidez das águas, desfiguração das calhas, desmonte de barranca solapando as margens 

e a criação de enseadas laterais, o que afeta a flora e a fauna pela destruição de nichos 

ecológicos e de habitats.  

 

7.2.6.2.2 Caracterização da Área de Influência Direta e Diretamente Afetada 

 

Em relação aos recursos hídricos superficiais, foi considerada como AID as bacias com 

possibilidade de serem afetadas pelo empreendimento, sendo estas, as bacias hidrográficas 

do Iquipari adicionado o canal de acesso do Terminal Sul, o qual insere a porção norte da 

lagoa do Veiga.  

 

Estas lagoas estão relacionadas com o lençol freático raso, sendo um aquífero com nível 

de água alto, que aflora em todos os pontos de depressão do terreno formando as lagoas 

da região. A FIGURA 7.2.6.2.2-2 apresenta a localização dos principais corpos hídricos da 

AID E ADA.   



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-101  

FIGURA 7.2.6.2.2-2 

PRINCIPAIS CORPOS HÍDRICOS DA AID E ADA 
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Na AID as bacias hidrográficas estudadas são constituídas por formações arenosas 

(cordões arenosos) e restingas, cobertas parcialmente por florestas costeiras 

remanescentes, contendo lagoas costeiras, integrando o domínio dos ecossistemas 

costeiros. Estas bacias incluem áreas frágeis e vulneráveis, que vêm sofrendo crescentes 

pressões devido ao adensamento populacional desordenado. 

 

Segundo Embrapa (2004), esta região é bastante peculiar, pois se trata de extensa planície 

flúvio-deltáica, composta por terrenos de origem lagunar ou fluvial, predominando o lençol 

freático sub-aflorante. Portanto, anteriormente à intervenção antrópica, estas áreas se 

encontravam naturalmente alagadas, inexistindo uma rede definida de drenagem superficial. 

Sendo assim, a delimitação dos contornos das bacias torna-se muito difícil, pois, além do 

relevo plano, as bacias se localizam exclusivamente sobre ambientes deposicionais, onde o 

nível freático circula livremente pelos sedimentos quaternários de diferentes origens. Os 

terrenos arenosos de origem marinha, melhor drenados, tendem a ser considerados os 

“divisores” das bacias. 

 

A lagoa do Veiga originalmente era estreita e comprida, oriunda do processo de 

transgressão-regressão marinha, deveria ligar as lagoas de Iquipari e do Açu em eras 

pretéritas. Atualmente, com o crescimento urbano e industrial do Açu, esta lagoa foi 

seccionada em vários pontos, de modo a constituir caminho seco entre as casas e a praia, 

além de uma barreira artificial criada pelo canal do estaleiro da OSX o qual segregou a lagoa 

do Veiga na porção norte e sul (FOTOS 7.2.6.2-1 e 2).  

 

Próximo a ADA foram construídos canais de drenagens, sendo localizado um canal de 

drenagem entre a área da UTE e da lagoa do Veiga (Foto 7.2.6.2-2). Atualmente este canal 

de drenagem apresenta largura e profundidade superiores à lagoa do Veiga. 

 

  

Foto 7.2.6.2-1: Vista da lagoa do Veiga, porção 

norte, próximo ao Canal do Estaleiro. 

Foto 7.2.6.2-2: Canal de drenagem entre a ADA 

e a lagoa do Veiga 
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Segundo Nunes (1998), o complexo lagunar Grussaí/Iquipari possui aproximadamente 

4.800 ha e está localizado no município de São João da Barra, região norte do estado do 

Rio de Janeiro. A área dista 17 km da foz do rio Paraíba do Sul, e se situa na bacia 

hidrográfica das lagoas do Grussaí e Iquipari, com área aproximada de 1 e 1,4 km2, 

respectivamente. 

 

A lagoa de Iquipari caracteriza-se também como um braço abandonado do rio Paraíba do 

Sul, cuja comunicação com este rio foi interrompida após a abertura do canal do Quitingute. 

A lagoa de Iquipari situa-se à norte da área prevista para instalação do empreendimento. 

 

Atualmente possui 1,23 km2 de área de espelho d’água e 20,20 km de perímetro. O leito de 

sua barra de comunicação com o mar vem sendo loteado para estabelecimentos comerciais 

(CAL, 2006). 

 

Diferentemente da lagoa de Grussaí, a lagoa de Iquipari é relativamente mais preservada 

de ações humanas (ex. esgotos domésticos), embora sejam também observados 

desmatamentos e pesca predatória na localidade. A mata de restinga presente em seu 

entorno representa o único remanescente relativamente preservado em toda a região 

(FOTOS 7.2.6.2-11 e 12). Nas suas margens também é possível observar densos bancos 

de Typha domingensis. 

 

Segundo CAL (2006), a manutenção do nível d'água das lagoas de Grussaí e Iquipari se faz 

pelo aporte de água doce via lençol freático e através de precipitações, uma vez que não 

existem nascentes ou afluentes. 

 

  

Foto 7.2.6.2-11: Vista geral da lagoa de Iquipari, 

onde se pode observar a vegetação do entorno. 

Foto 7.2.6.2-12: Vista geral da barra da lagoa de 

Iquipari. 

 

7.2.6.3  Disponibilidade Hídrica do Rio Paraíba do Sul 

 

Segundo Plano Diretor de São João da Barra, os recursos hídricos regionais têm sofrido nos 

últimos anos grande impacto causado pelo lançamento indiscriminado e descontrolado de 

efluentes domésticos (esgoto) e industriais, o que tem comprometido a qualidade de suas 

águas.  
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Os QUADROS 7.2.6.3-1, 7.2.6.3-2 e 7.2.6.3-3 apresentadas a seguir, sintetizam o quadro 

atual das vazões com permanência de 95% do tempo, vazões médias ao longo do período, 

vazões captadas e consumidas e o grau de exposição da população através das cargas 

remanescentes domésticas e industriais, respectivamente, lançadas diariamente na Foz do 

rio Paraíba do Sul, ambos localizados na AII de recursos hídricos superficiais. 

 

QUADRO 7.2.6.3-1 

VAZÕES COM PERMANÊNCIA DE 95% NO TEMPO E VAZÕES MÉDIAS 

DE LONGO PERÍODO 

 

Locais 

Ano 2005 

Área de 

drenagem (km2) 

Q95% 

(m3/s) 

q95% 

(l/s.km2) 

QMLT 

(m3/s) 

qMLT 

(l/s.km2) 

Foz Paraíba do Sul 55.500 353,77 6,37 1.118,40 20,15 

Q95%: Vazão com 9 5% de permanência no tempo  

q95%: Vazão específica com 9 5% de permanência no tempo 

QMLT: Vazão média de longo termo   

qMLT: Vazão específica média de longo termo  

Fonte: COPPETEC, 2007 

 

QUADRO 7.2.6.3-2 

VAZÕES CAPTADAS, CONSUMIDAS E CARGAS REMANESCENTES 

DE DBO - DOMÉSTICO 

 

Sub-bacias 

Ano 2005 - Doméstico 

População 

(hab) 

Q captada 

(m3/s) 

Q consumida 

(m3/s) 

Carga Remanescente 

DBO (ton/dia) 

Foz do Paraíba do Sul 356.194 1,43 0,29 20,09 

Fonte: COPPETEC, 2007 

 

QUADRO 7.2.6.3-3 

VAZÕES CAPTADAS, CONSUMIDAS E CARGAS REMANESCENTES 

DE DBO - INDUSTRIAIS 

 

Sub-bacias 

Ano 2005 - Industrial 

Q captada (m3/s ) Q consumida (m3/s ) 
Carga Remanescente 

DBO (ton/dia) 

Foz do Paraíba do Sul 1,43 0,43 3.310 

Fonte: COPPETEC, 2007 
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7.2.6.4 Qualidade das Águas Superficiais Terrestre 

 

A seguir é apresentado a avaliação da qualidade das águas superficiais terrestre e marinha, 

a partir de dados secundários e também utilizando os dados do Programa de Monitoramento 

das Águas Superficiais (terrestre e marinha), do Pátio Logístico de responsabilidade da LLX 

Operações Portuárias S.A e Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais e Sedimentos, sob responsabilidade da Prumo Logística Global. 

 

7.2.6.4.1 Qualidade das águas superficiais na AII 

 

Por ocasião da revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul, a 

COPPETEC (2007) realizou um diagnóstico da qualidade da água desse rio, através da 

integração de dados históricos da FEEMA (atual INEA), da CETESB e da FEAM (atual 

IGAM), seguido de tratamento estatístico. Essa abordagem permitiu a geração de índices 

de violação de classe segundo o enquadramento atual, por parâmetro, por estação. Foi 

então calculada a média das violações de classe (%) dos principais parâmetros. Os 

resultados estão apresentados no QUADRO 7.2.6.4.1-1.  

 

QUADRO 7.2.6.4.1-1 

PARÂMETROS MAIS CRÍTICOS NA BACIA DO PARAÍBA DO SUL, SEGUNDO A MÉDIA 

DE VIOLAÇÕES DO ENQUADRAMENTO EM VIGOR 

 

Parâmetro 
Violações 

Médias (%) 

Desvio 

Padrão 
 Parâmetro 

Violações 

Médias (%) 

Desvio 

Padrão 

Alumínio 98,9 2,8  Amônia 2,1 10 

Sulfetos 83,1 7,9  Zinco 1,9 8,7 

Chumbo 78 35,3  Cor 0,9 3,9 

Coliforme Fecal 77,8 27,2  Bário 0,3 1,6 

Cádmio 66,7 43,8  Cromo Total 0,2 0,8 

Coliforme Total 58,7 29,6  Sólidos Diss. 

Totais 
0,2 1 

Ferro Solúvel 33,7 17,7  

Fósforo Total 25,3 25,7  pH 0,1 0,3 

Cobre 23,4 32,2  Cloreto 0 0,1 

Manganês 21,3 25,6  Fluoretos 0 0 

Fenóis 13,8 13,1  Nitrato 0 0 

DBO 11,8 23,5  Clorofila-a 0 0 

Mercúrio 11,3 21,1  Arsênio 0 0 

Níquel 3,4 5,1  Boro Solúvel 0 0 

Turbidez 3,2 5,5  Nitrito 0 0 

Benzo(a)Pireno 2,9 5,4  Sulfatos 0 0 

Fonte: COPPETEC, 2007 
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Através desse diagnóstico, a COPPETEC (2007) destaca a carga orgânica e o risco de 

eutrofização desse corpo d’água, que se reflete na concentração de coliformes, fósforo total 

e DBO. Parte da carga orgânica recebida pelo rio Paraíba do Sul é compensada pela grande 

capacidade de aeração deste rio e de seus afluentes, o que possibilita a oxidação da matéria 

orgânica. Como resultado também, o rio Paraíba do Sul apresentou alta disponibilidade de 

oxigênio dissolvido na maior parte de seu percurso, durante o período considerado no 

estudo, com exceção das porções a jusante de grandes centros urbanos, em especial a 

jusante de São José dos Campos. Além disso, deve ser ressaltado o alto índice de violação 

dos parâmetros de metais, como alumínio, chumbo, cádmio, ferro, cobre, manganês, 

mercúrio e níquel, posto que metais não são biodegradáveis e possuem o potencial de se 

acumular nos sedimento e na biota aquática. 

 

Quanto ao alumínio, existe a possibilidade de sua origem ser natural, em virtude da 

ocorrência em alta concentração nos solos da bacia. Os demais metais pesados foram 

detectados também no monitoramento dos sedimentos, apontando acúmulo dos mesmos 

em especial a jusante de áreas industriais. Essa constatação reforçou a necessidade de 

medidas de controle, como exemplo o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental firmado 

entre a CSN e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que vem contribuindo para redução 

do lançamento de diversos poluentes, dentre os quais fenóis e benzo(a)pireno (COPPETC, 

2007). 

 

7.2.6.4.2 Qualidade das águas superficiais e sedimentos terrestre na AID e ADA 

 

Para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais e sedimentos, foram considerados 

os dados gerados pelo Programa de Monitoramento das Águas do Pátio Logístico e do 

Monitoramento de Biota Aquática do Pátio Logístico, de responsabilidade da LLX, e 

Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, sob 

responsabilidade da Prumo Logística Global. 

 

As campanhas da LLX foram realizadas nos meses de janeiro e julho de 2014 pela empresa 

Tommasi Analítica e as da Prumo foram realizadas nos meses de março e setembro de 

2014. 

 

Para o presente diagnóstico foram utilizados 3 pontos amostrados nos Programas acimas 

localizados nas lagoas de Iquiparí e Veiga, conforme apresentado na FIGURA 7.2.6.4.2-1. 
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FIGURA 7.2.6.4.2-1 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA CONTINENTAL 
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Os parâmetros monitorados de água superficial nas campanhas da LLX foram:  

 

Ph Cobre dissolvido Sólidos dissolvidos totais Fluoreno 

Salinidade Cádmio total Óleo e graxas totais Tricloroeteno 

Turbidez Cianeto livre E. Coli Benzo(k)fluoranteno 

Condutividade Alumínio dissolvido Coliformes totais Dibenzo(a,h)antraceno 

Nitrato Mercúrio total Coliformes termotolerantes Benzo(b)fluoranteno 

OD Zinco total Sulfetos dissolvidos Benzo(g,h,i)perileno 

Temperatura Fósforo Cloro residual total Benzo(a)pireno 

Transparência Boro total Nitrito Benzo(a)antraceno 

Alcalinidade total Ferro dissolvido Nitrogênio amoniacal total Fenantreno 

Profundidade Selênio total Nitrogênio kjeldahl Acenafteno 

Arsênio total Urânio Clorofila a Críseno 

Chumbo total Prata total Ortofosfato solúvel Naftaleno 

Níquel total Manganês total Antraceno Fluoranteno 

Cromo total Tálio total Feofitina Triclorobenzeno 

Berílio total Sulfetos Pireno Acenaftileno 

Bário total Polifosfato Indeno(1,2,3-c,d)pireno Pahs 

 

Os parâmetros monitorados de água superficial nas campanhas da Prumo foram:  

 

Arsênio Bário Boro Cadmio 

Chumbo Cobre Ferro Mercúrio 

Níquel Nitrogênio amoniacal Prata Selênio 

Zinco Fenóis Óleos e graxas DBO 

Serie de sólidos Nitrito Nitrato Nitrogênio 

Cromo Manganês Uranio Cor verdadeira 

Berílio Alumínio Turbidez OD 

pH Col. Termot. Tálio Condutividade 

Temperatura Salinidade DQO Coliformes totais 

Alcalinidade Fosforo Ortofosfato  

 

Os parâmetros foram comparados com os valores de referência da Resolução Conama nº 

357/05, sendo para Água Salobre Classe 1 na lagoa do Iquipari e Água Doce Classe 2 para 

a lagoa do Veiga. 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-1 apresenta os parâmetros físicos das amostras e os parâmetros que 

apresentaram limites acima da referida resolução Conama para a lagoa do Iquipari. 
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QUADRO 7.2.6.4.2-1 

RESULTADO DAS ANALISES – CAMPANHAS JAN E JUL/14 NA LAGOA DO IQUIPARI 

 

 

Janeiro/14 Julho/14 CONAMA* 

357/05 PL1 PL3 PL1 PL3 

Profundidade metro 1,15 1,1 1,2 1,2 - 

Salinidade % 1,09 4,3 3,35 4,48 0,5-30%- 

Oxigênio dissolvido mg/l 3,86 8,59 7,5 8,5 >5 

pH  6,97 8,37 7,9 8,25 6,5-8,5- 

Temperatura °C 28,8 28,4 24,5 24,3 - 

Turbidez UNT 22,9 16,9 15,9 46,8 - 

Nitrogênio Amoniacal mg/l 0,06 <0,01 0,1 <0,01 0,4 

Fosforo mg/l 0,35 0,16 0,23 0,1 0,124 

Arsênio mg/l 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 

Boro mg/l 0,12 0,42 0,51 0,64 0,5 

Ferro Dissolvido mg/l 3,36 0,07 0,83 0,013 0,3 

Manganês mg/l 0,19 0,07 0,08 0,04 0,1 

Zinco mg/l 0,03 0,01 0,05 0,12 0,1 

Sulfeto (não dissociado) mg/l 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 

Nitrato mg/l 0,66 0,35 0,1 <0,05 0,4 

Polifosfato mg/l 0,19 0,16 0,38 0,11 0,062 

*Valores de referência da CONAMA 357/05 para água salobra de classe 1. 

Fonte: LLX, 2014 

 

Observa-se no QUADRO acima que em janeiro a qualidade da água estava mais 

comprometida no ponto PL1, apresentando 9 parâmetros em discordância da CONAMA 

357/05, sendo que o PL3 apresentava apenas 3 parâmetros em discordância. Os 

parâmetros que encontrava-se fora dos limites em janeiro eram: OD, Nitrogênio Amoniacal, 

fosforo, arsênio, ferro, manganês, sulfeto, nitrato e polifosfato. 

 

Já no mês de julho a qualidade da água nos pontos PL1 e PL3 estavam similares, 

apresentando no PL1 3 parâmetros em discordância da CONAMA 357/05 e o PL3 4 

parâmetros em discordância. Os parâmetros que encontrava-se fora dos limites em julho 

eram: fósforo, arsênio, boro, ferro, zinco e polifosfato. 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-2 apresenta os parâmetros físicos das amostras e os parâmetros que 

apresentaram limites acima da referida resolução Conama para a lagoa do Veiga. 
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QUADRO 7.2.6.4.2-2 

RESULTADO DAS ANALISES – CAMPANHAS MAR E SET/14 NA LAGOA DO VEIGA 

 

 

Mar/14 Set/14 
CONAMA* 357/05 

P2 –Veiga  P2 - Veiga 

Salinidade % 0,57 0,43 0,5 

Oxigênio dissolvido mg/l 5,34   

pH  7,2 7,13  

Temperatura °C 27,7 22,2  

Turbidez UNT 246 109 100 

Arsênio mg/l 0,0366 <0,001 0,01 

Ferro mg/l 0,684 1,96 0,3 

DBO mg/l 8 8 5 

Sólidos Dissolvidos totais mg/l 832 531 500 

Manganês mg/l 0,171 0,093 0,1 

Cor verdadeira mg/l 203 189 Até 75 

Fósforo mg/l 0,21 0,15 0,03 

*Valores de referência da CONAMA 357/05 para água doce de classe 2. 

Fonte: Prumo, 2015 

 

Dentre os parâmetros analisados na lagoa do Veiga, a salinidade encontra-se um pouco 

acima do limite no mês de março. A turbidez encontrar-se em não conformidade com a 

Resolução Conama n° 357/05 nas duas campanhas, sendo decorrente da existência de 

diferentes partículas (como plâncton, bactérias, argilas e silte) em suspensão na água que 

provocam a difusão e alteram a absorção da luz. 

 

Em relação a concentração de arsênio de março, acima do limite estabelecido pela 

resolução, estudos pretéritos identificaram concentrações deste metal também em não 

conformidade com os valores estabelecidos em legislação, sendo de origem natural. Os 

parâmetros de ferro e manganês, encontrados acima do limite, também são de origem 

natural. 

 

A cor verdadeira da água também apresentou valor acima do limite, podendo ser explicado 

pela alta decomposição de matéria orgânica de origem vegetal existente na lagoa do Veiga. 

 

As análises da qualidade dos sedimentos ocorreram no mesmo período e nos mesmos 

pontos da água superficial, sendo utilizado para a presente análise os resultados dos 

Programa de Monitoramento das Águas do Pátio Logístico e do Monitoramento de Biota 

Aquática do Pátio Logístico, de responsabilidade da LLX e Subprograma de Monitoramento 

da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, sob responsabilidade da Prumo 

Logística Global. 
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Nas campanhas de sedimentos da LLX foram monitorados os seguintes parâmetros:  

 

Granulometria Arsênio Cadmio Cromo 

Cobre Mercúrio Níquel Chumbo 

Zinco Fosforo Inorgânico Fosforo Total Fosforo Orgânico 

Nitrogênio Kjeldahl Nitrogênio Total 2-Metilnaftaleno Benzo(a)Antraceno 

Antraceno Benzo (a) Pireno Criseno Teor de Carbonato 

Fenantreno Naftaleno Acenafteno Acenaftno 

Acenaftileno Fluoranteno Fluoreno Pireno 

Carbono Orgânico 

Lixiviável 

Carbono Orgânico 

Total 

Dibenzo(a,h) Antraceno Matéria Orgânica Total 

Potencial Redox PAHS   

 

Nas campanhas de sedimentos da Prumo foram monitorados os seguintes parâmetros:  

 

Granulometria Arsênio Cadmio 

Chumbo Mercúrio Níquel 

Zinco Nitrogênio Cromo 

Carbono orgânico Cobre Fosforo 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-3 apresenta alguns parâmetros físicos e químicos das campanhas de 

sedimento realizadas pela LLX, sendo apresentado também o parâmetro acima do valor de 

referência da Resolução Conama 454/12 para sedimentos de água salina – nível 1. 

 

QUADRO 7.2.6.4.2-3 

RESULTADO DAS ANALISES DE SEDIMENTO DA LLX– CAMPANHAS JAN E JUL/14 

 

 UN 
Janeiro/14 Julho/14 CONAMA* 

454/12 PL1 PL3 PL1 PL3 

Areia Total g/kg 952 950 388 942 - 

Silte g/kg 26 18 412 38 - 

Argila g/kg 12 3 200 20 - 

Arsênio mg/kg  134,58  110,85 <19 

* Conama 454/12 para água salobra – nível 1.  

Fonte: LLX, 2014 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-4 apresenta alguns parâmetros físicos e químicos das campanhas de 

sedimento realizadas pela Prumo, sendo apresentado também o parâmetro acima do valor 

de referência da Resolução Conama 454/12 para sedimentos de água doce – nível 1. 
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QUADRO 7.2.6.4.2-4 

RESULTADO DAS ANALISES DE SEDIMENTO DA Prumo– CAMPANHAS MAR E 

SET/14 

 

 UN 
Março/14 Setembro/14 

CONAMA* 454/12 
P2 - Veiga P2 - Veiga 

Areia Total g/kg 899 948 - 

Silte g/kg 59 12 - 

Argila g/kg 41 40 - 

Arsênio mg/kg 76,99 40,59 5,9 

* Resolução Conama nº 454/12 para água doce – nível 2.  

Fonte: Prumo, 2015 

 

Nas duas campanhas dos dois Programas analisados apenas o parâmetro arsênio encontra-

se acima do valor de referência da Resolução Conama nº 454/12 para sedimentos de água 

salina – nível 1 (Iquipari) e água doce nível 2 (Veiga). Estudos preteridos realizados na área 

já evidenciaram este parâmetro acima da referida resolução, sendo de origem natural.  
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7.2.6 Recursos Hídricos Terrestre 

 

O estudo dos recursos hídricos teve como objetivo caracterizar e delimitar os corpos d’água 

da região onde será instalado o empreendimento, ou seja, os principais rios, lagoas e 

lagunas que estarão sob sua influência, fornecendo assim subsídios para elaboração do 

diagnóstico ambiental e avaliação de suas potencialidades e fragilidades. 

 

As avaliações efetuadas, no que concerne aos recursos hídricos superficiais, foram 

elaboradas analisando as principais características das bacias hidrográficas sob influência 

do empreendimento, com atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos mais relevantes. 

 

A área em estudo abrange parte da Planície Costeira do rio Paraíba do Sul e está inserida 

nas Macrorregiões Ambientais 5 (MRA–5: Bacia do Rio Macaé e Lagoa Feia) e na Região 

Hidrográfica do baixo Paraíba do Sul (RH–IX), sendo estas as seguintes divisões do estado 

do Rio de Janeiro: 

 

a) Macrorregiões Ambientais – Divisão do território estadual em 7 (sete) Macrorregiões 

Ambientais, designadas pela sigla MRA, sendo estas, unidades básicas de 

planejamento e intervenção da gestão ambiental e definida pelo Decreto Estadual n° 

26.058/00;  

 

b) Regiões Hidrográficas – Divisão do território do Rio de Janeiro em 9 Regiões 

Hidrográficas, denominadas RH’s. Esta subdivisão tem o intuito de facilitar a gestão 

dos recursos hídricos no Estado. A divisão do Estado do Rio de Janeiro em RHs foi 

aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, através da 

Resolução/CERHI-RJ nº 107/13, e estabelece as RHs como unidades de gestão dos 

recursos hídricos, e a área de atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas estaduais 

como coincidente com a área da respectiva RH. 

 
  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-92  

7.2.6.1  Procedimentos Metodológicos 

 

Para a elaboração do estudo foram utilizados como referências principais os estudos: 

 

- EIA UTE Porto do Açu II (CRA, 2010) 

- EIA Distrito Industrial de São João da Barra e Corredor Logístico (Ecologus, 2011) 

- PBA - Programa de Monitoramento das Águas Superficiais – PMAS - Pátio Logístico. LLX, 

outubro de 2014 

- PBA - Programa de Monitoramento das Águas do Pátio Logístico e do Monitoramento de 

Biota Aquática do Pátio Logístico, de responsabilidade da LLX 

- PBA - Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, 

sob responsabilidade da Prumo Logística Global. 

 

Também foram consultadas as bases cartográficas do IBGE (folhas Campos e Macaé, 

escala 1: 250.000, 1980 e 1977, respectivamente), o mapa de divisão das Regiões 

Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (Serla, 2008, as publicações da SEMADS: Bacias 

Hidrográficas e Rios Fluminenses: Síntese Informativa das Macrorregiões Ambientais 

(SEMADS, 2001) e Lagoas do Norte Fluminense (SEMADS, 2002) e o Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – Resumo (COPPETEC, 2007). 

 

Para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais (terrestre e marinha), foram 

utilizados os dados do Programa de Monitoramento das Águas Superficiais do Pátio de 

responsabilidade da LLX Operações Portuárias S.A. 

 

7.2.6.2  Região Hidrográfica da Área de Influência Indireta  

 

A área de influência indireta está inserida na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul 

(RH-IX) que integra o Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, no 

âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, segundo o Decreto 

Estadual n° 41.720 de 03/03/2009.  

 

O rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraibuna e Paraitinga, no município de 

Paraibuna, SP. Até sua foz, em Atafona, no município de São João da Barra, percorre cerca 

de 1.120 km. Sua bacia de drenagem possui cerca de 55.500 km2 e se estende pelos 

estados de São Paulo (13.900 km2), Rio de Janeiro (20.900 km2) e Minas Gerais (20.700 

km2). Dentre os principais afluentes estão os rios Paraibuna Mineiro, Pomba, Muriaé 

(margem esquerda), Piraí, Piabanha e Dois Rios (margem direita) (COPPETEC, 2007). 

 

No Estado do Rio de Janeiro, os Comitês de Bacia afluentes ao rio Paraíba do Sul são o 

Comitê de Bacia do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Paquequer, Rio Dois Rios e Baixo 

Paraíba do Sul, respectivamente correspondentes às Regiões Hidrográficas III, IV, VII e IX. 

Dentre estas, o CBH Baixo Paraíba do Sul é de interesse específico para este estudo.  
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No Estado do Rio de Janeiro ainda ocorre a subdivisão hidrográfica em Macrorregiões 

Ambientais - MRA, segundo o Decreto Estadual n° 26.058/00, conforme ilustrado na 

FIGURA 7.2.6.2-1. A área de influência indireta está parcialmente inserida na MRA-6 - Baixo 

Paraíba do Sul – e ocupa totalmente a MRA-5 – Bacia do rio Macaé e lagoa Feia. 

 

Ressalta-se, contudo, que desde 2006 a unidade de gestão de recursos hídricos no Estado 

do Rio de Janeiro é a definida pelas Regiões Hidrográficas, como estabelecido pela 

Resolução/CERHI-RJ nº 107/13.  
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A seguir serão apresentadas características gerais da área de estudo, com foco nos 

principais corpos de água, seus afluentes e principais lagoas. 

 

o Curso Inferior do Baixo Paraíba do Sul e seus afluentes 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e Itabapoana, com área total de 55.400 km2 e 

extensão próxima de 1.145 km, abrange três estados do Brasil, com o rio nascendo em São 

Paulo, passando por Minas Gerais e desembocando no Rio de Janeiro. O rio Paraíba é 

formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga (SP) e tem sua foz na localidade 

de Atafona, pertencente ao município de São João da Barra (RJ). 

 

O rio Paraíba do Sul é dividido, quanto à morfologia do seu leito nos seguintes trechos: 

porção superior (alto Paraíba), porção média superior e porção média inferior (médio 

Paraíba), e porção inferior (baixo Paraíba). 

 

O baixo Paraíba do Sul possui aproximadamente 90 km, indo de São Fidélis até a 

desembocadura no Oceano Atlântico, correndo sobre terrenos sedimentares de origem 

fluvial, compreendendo a planície do delta do rio Paraíba do Sul a qual é formada 

basicamente por dois processos, concomitantes e associados: a planície formada de 

aluviões, transportados pelo rio Paraíba do Sul da zona cristalina, e a planície marinha, 

resultante de movimentos oceânicos de avanço e retrocesso do nível do mar  

(Lamego, 1974). 

 

À exceção de poucos rios dotados de volume d’água suficiente para vencer os obstáculos 

representados pelos cordões arenosos litorâneos, a grande maioria deles forma extensas 

áreas embrejadas, devido à pouca declividade das baixadas e à influência das marés, 

propiciando o desenvolvimento de manguezais (Perfil, 2005). 

 

A Lagoa Feia, do Campelo, o sistema rio Doce/canal Quitingute e o rio Paraíba do Sul são 

os corpos d’água que mais se destacam em caráter regional. Mencionem-se também as 

pequenas bacias que foram barradas por praias e restingas, mantendo ou não comunicação 

periódica com o mar. Nas planícies fluviais, notadamente na deltaica do rio Paraíba, 

formaram-se inúmeras lagoas, a maior parte delas, total ou parcialmente, drenadas. 

Também nas restingas há lagoas paralelas e perpendiculares à linha da costa. 

 

O regime hídrico de toda essa região, próxima à foz do rio Paraíba é muito complexo e o 

fluxo de água nos canais em toda a bacia é controlado pela Serla (Fundação 

Superintendência Estadual de Rios e Lagos do Rio de Janeiro), atualmente integrado ao 

INEA, que gerencia as comportas que ligam o rio Paraíba do Sul aos canais. 

 

Segundo SEMADS (2001), os principais usos das águas do rio Paraíba do Sul e afluentes 

são: 
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 Usos Consuntivos: abastecimento de cidades, vilas e povoados; abastecimento de 

populações humanas do meio rural; dessedentação animal; irrigação; consumo 

industrial; consumo de agroindústrias e aquicultura; 

 Usos Não Consuntivos: manutenção de biodiversidade fluvial; pesca; controle de 

cheias; geração hidrelétrica (não consuntivo, porém restritivo); navegação; recreação, 

lazer e turismo. 

 

O rio Paraíba serve de fonte de abastecimento de água potável a 12 milhões de pessoas, 

incluindo 8 milhões de habitantes da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

A região da desembocadura (estuário) do rio Paraíba do Sul é uma das mais importantes do 

Estado do Rio de Janeiro em termos de produtividade pesqueira. Um aspecto marcante 

desta zona é que há mais de 25 anos, em Atafona, tem sido observado o fenômeno da 

retrogradação do rio Paraíba do Sul. O avanço do mar já causou o desaparecimento de mais 

de 500 m do Pontal de Atafona (SEMADS, 2001). 

 

o Microbacias e pequenas e médias lagoas da MRA-5 

 

Dentre as microbacias e pequenas e médias lagoas da Macrorregião 5, estão situadas na 

AII apenas aquelas localizadas a leste da lagoa Feia e ao norte do canal da Flecha, cujo 

principal canal/rio é o Quitingute, Água Preta/Doce, inserindo ainda as lagoas Grussaí, 

Iquipari, Veiga, Salgada e Açu. A FIGURA 7.2.6.2-2 apresenta os principais corpos d’água 

encontrados nas áreas de Influência. 

 

A bacia em questão é bastante peculiar, pois se trata de extensa planície flúvio-deltáica, 

composta por terrenos de origem lagunar ou fluvial, predominando o lençol freático sub-

aflorante.  

 

O canal Quitingute/rio Água Preta ou Doce é o principal canal da área em questão. No 

trecho mais ao norte, próximo ao rio Paraíba do Sul, até desaguar na lagoa do Taí ele é 

denominado de canal do Degredo; deste trecho até o Brejo do Coqueiro ele recebe o nome 

de rio Água Preta ou Doce. A partir deste ponto, no sentido sul até a lagoa Lagamar, ele é 

designado por canal Quitingute. O canal Quitingute é ainda ligado ao mar por intermédio do 

rio Açu (EMBRAPA, 2004).  

 

Segundo Embrapa (2004), atualmente o rio Doce/canal Quitingute se encontra na maior 

parte assoreado. Por esta razão, quando são abertas as comportas do rio Paraíba do Sul, a 

água segue preferencialmente pelo canal da Andreza, prejudicando toda a região abastecida 

pelo rio Doce/canal Quitingute, na qual tem sido verificados episódios de escassez de água.  
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FIGURA 7.2.6.2-2 

PRINCIPAIS CORPOS D’ÁGUA ENCONTRADOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
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A FOTO 7.2.6.2-1 apresenta uma vista geral do rio Doce/canal Quitingute. 

 

 

Foto 7.2.6.2-1: Vista geral do rio Doce ou 

Quitingute. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Segundo SEMADS (2002), a lagoa do Açu, conhecida também como rio Açu, recebia a 

contribuição da lagoa Feia, do rio Paraíba do Sul e da lagoa do Veiga. Todas estas conexões 

foram interrompidas pelas obras do DNOS. O antigo rio Iguaçu perdeu vazão, 

progressivamente, passando a chamar-se rio Açu e, depois, lagoa do Açu. Hoje, é uma lagoa 

de restinga sem força para abrir sua barra e apresenta grau de salinidade elevado. A lagoa 

do Açu destaca-se por sua beleza e tamanho, possuindo de mais de 3,00 km2 (FOTOS 

7.2.6.2-2).  

 

 

Foto 7.2.6.2-2: Lagoa do Açu próximo à barra 

(ao fundo). 

Fonte: CRA, 2008. 

 

A lagoa Salgada encontra-se próxima ao Cabo do São Tomé, e faz parte do Complexo 

Deltaico do rio Paraíba do Sul. Está situada em planície arenosa formada por cristas praiais 

holocênicas ao sul da foz do rio Paraíba do Sul, conforme diagnóstico de geologia item 

7.2.4.2. A origem marinha destas areias é confirmada com base em análises de foraminíferos 

que ali ocorrem, cujas formas encontradas evidenciam uma ligação pretérita aberta com o 

mar (SEMADS, 2002).  
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Ainda segundo SEMADS (2002), a lagoa Salgada trata-se de uma lagoa hipersalina, com 

estromatólitos recentes. Estima-se que seu espelho d'água possui cerca de 4,5 km de 

comprimento e 1,2 km de largura, em sua porção central, ocupando uma área de 

aproximadamente 16 km2. É uma lagoa paralela à costa, sem comunicação com ela, a não 

ser por um canal aberto manualmente que a liga à lagoa do Açu (FOTOS 7.2.6.2-3 e 4). 

 

  

Foto 7.2.6.2-3: Vista geral da lagoa Salgada 

Fonte: CRA, 2010 

Foto 7.2.6.2-4: Vista geral da lagoa Salgada 

Fonte: CRA, 2010 

 

Conforme SEMADS (2002), a lagoa de Grussaí é um dos braços abandonados do rio 

Paraíba do Sul e até a década de 1950, ainda escoava parte das águas deste rio, na estação 

das chuvas. A abertura do canal do Quitingute interrompeu a conexão com o rio Paraíba e 

retirou-lhe volume d’água capaz de abrir sua barra periodicamente, favorecendo a 

construção no alto leito de aterros para a agricultura e a pecuária e do baixo leito, junto ao 

mar, a expansão urbana de Grussaí. A lagoa homônima se encontra muito assoreada e 

eutrofizada (FOTO 7.2.6.2-5). 

 

 

Foto 7.2.6.2-5: Vista da lagoa de Grussaí.  

Fonte: CRA, 2007. 
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7.2.6.2.1 Política Nacional de Saneamento Geral e Básico  

 

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), criado pelo Decreto-Lei nº 

2.367, de 4 de julho de 1940, tinha como missão institucional executar a política nacional de 

saneamento geral e básico, atuando no saneamento rural e urbano, na defesa contra 

inundações, no controle de enchentes, na recuperação de áreas para aproveitamento 

agrícola ou para instalação de indústrias e fábricas, no combate à erosão, no controle da 

poluição das águas e na instalação de sistemas de abastecimento de água e esgoto. 

 

Segundo Embrapa (2004), o DNOS, a partir da década de 40, iniciou a abertura de um 

complexo de canais ao longo de toda a planície do baixo Paraíba, sendo estes canais 

afluentes ou defluentes das principais lagoas da região. Ao total, foram abertos mais de 

trezentos canais, numa extensão total de, aproximadamente, 1.300 km, além de comportas 

e outras estruturas hidráulicas.  

 

O objetivo das obras era, inicialmente, melhorar as condições de saneamento básico para a 

ocupação das terras, mas posteriormente, os canais passaram a ser utilizados para 

irrigação. Este processo de abertura de canais estendeu-se até a década de 70, com a 

extinção do DNOS em 1989 (Embrapa, 2004). 

 

Cabe mencionar, que, segundo Embrapa (2004), os padrões naturais de escoamento das 

bacias hidrográficas da área em estudo foram radicalmente alterados pelo conjunto de obras 

realizadas. Anteriormente a essas intervenções antrópicas, partes destas áreas se 

encontravam alagadas, inexistindo uma rede de drenagem superficial claramente definida. 

 

Conforme Feema (1993), como consequências dessas obras, vêm ocorrendo o 

dessecamento da superfície das lagoas, salinização dos solos, rebaixamento do lençol 

freático, aumento da velocidade do escoamento e aprofundamento do leito dos rios, 

ressuspensão de sedimentos finos previamente depositados nestes leitos, aumento da 

turbidez das águas, desfiguração das calhas, desmonte de barranca solapando as margens 

e a criação de enseadas laterais, o que afeta a flora e a fauna pela destruição de nichos 

ecológicos e de habitats.  

 

7.2.6.2.2 Caracterização da Área de Influência Direta e Diretamente Afetada 

 

Em relação aos recursos hídricos superficiais, foi considerada como AID as bacias com 

possibilidade de serem afetadas pelo empreendimento, sendo estas, as bacias hidrográficas 

do Iquipari adicionado o canal de acesso do Terminal Sul, o qual insere a porção norte da 

lagoa do Veiga.  

 

Estas lagoas estão relacionadas com o lençol freático raso, sendo um aquífero com nível 

de água alto, que aflora em todos os pontos de depressão do terreno formando as lagoas 

da região. A FIGURA 7.2.6.2.2-2 apresenta a localização dos principais corpos hídricos da 

AID E ADA.   
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FIGURA 7.2.6.2.2-2 

PRINCIPAIS CORPOS HÍDRICOS DA AID E ADA 
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Na AID as bacias hidrográficas estudadas são constituídas por formações arenosas 

(cordões arenosos) e restingas, cobertas parcialmente por florestas costeiras 

remanescentes, contendo lagoas costeiras, integrando o domínio dos ecossistemas 

costeiros. Estas bacias incluem áreas frágeis e vulneráveis, que vêm sofrendo crescentes 

pressões devido ao adensamento populacional desordenado. 

 

Segundo Embrapa (2004), esta região é bastante peculiar, pois se trata de extensa planície 

flúvio-deltáica, composta por terrenos de origem lagunar ou fluvial, predominando o lençol 

freático sub-aflorante. Portanto, anteriormente à intervenção antrópica, estas áreas se 

encontravam naturalmente alagadas, inexistindo uma rede definida de drenagem superficial. 

Sendo assim, a delimitação dos contornos das bacias torna-se muito difícil, pois, além do 

relevo plano, as bacias se localizam exclusivamente sobre ambientes deposicionais, onde o 

nível freático circula livremente pelos sedimentos quaternários de diferentes origens. Os 

terrenos arenosos de origem marinha, melhor drenados, tendem a ser considerados os 

“divisores” das bacias. 

 

A lagoa do Veiga originalmente era estreita e comprida, oriunda do processo de 

transgressão-regressão marinha, deveria ligar as lagoas de Iquipari e do Açu em eras 

pretéritas. Atualmente, com o crescimento urbano e industrial do Açu, esta lagoa foi 

seccionada em vários pontos, de modo a constituir caminho seco entre as casas e a praia, 

além de uma barreira artificial criada pelo canal do estaleiro da OSX o qual segregou a lagoa 

do Veiga na porção norte e sul (FOTOS 7.2.6.2-1 e 2).  

 

Próximo a ADA foram construídos canais de drenagens, sendo localizado um canal de 

drenagem entre a área da UTE e da lagoa do Veiga (Foto 7.2.6.2-2). Atualmente este canal 

de drenagem apresenta largura e profundidade superiores à lagoa do Veiga. 

 

  

Foto 7.2.6.2-1: Vista da lagoa do Veiga, porção 

norte, próximo ao Canal do Estaleiro. 

Foto 7.2.6.2-2: Canal de drenagem entre a ADA 

e a lagoa do Veiga 
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Segundo Nunes (1998), o complexo lagunar Grussaí/Iquipari possui aproximadamente 

4.800 ha e está localizado no município de São João da Barra, região norte do estado do 

Rio de Janeiro. A área dista 17 km da foz do rio Paraíba do Sul, e se situa na bacia 

hidrográfica das lagoas do Grussaí e Iquipari, com área aproximada de 1 e 1,4 km2, 

respectivamente. 

 

A lagoa de Iquipari caracteriza-se também como um braço abandonado do rio Paraíba do 

Sul, cuja comunicação com este rio foi interrompida após a abertura do canal do Quitingute. 

A lagoa de Iquipari situa-se à norte da área prevista para instalação do empreendimento. 

 

Atualmente possui 1,23 km2 de área de espelho d’água e 20,20 km de perímetro. O leito de 

sua barra de comunicação com o mar vem sendo loteado para estabelecimentos comerciais 

(CAL, 2006). 

 

Diferentemente da lagoa de Grussaí, a lagoa de Iquipari é relativamente mais preservada 

de ações humanas (ex. esgotos domésticos), embora sejam também observados 

desmatamentos e pesca predatória na localidade. A mata de restinga presente em seu 

entorno representa o único remanescente relativamente preservado em toda a região 

(FOTOS 7.2.6.2-11 e 12). Nas suas margens também é possível observar densos bancos 

de Typha domingensis. 

 

Segundo CAL (2006), a manutenção do nível d'água das lagoas de Grussaí e Iquipari se faz 

pelo aporte de água doce via lençol freático e através de precipitações, uma vez que não 

existem nascentes ou afluentes. 

 

  

Foto 7.2.6.2-11: Vista geral da lagoa de Iquipari, 

onde se pode observar a vegetação do entorno. 

Foto 7.2.6.2-12: Vista geral da barra da lagoa de 

Iquipari. 

 

7.2.6.3  Disponibilidade Hídrica do Rio Paraíba do Sul 

 

Segundo Plano Diretor de São João da Barra, os recursos hídricos regionais têm sofrido nos 

últimos anos grande impacto causado pelo lançamento indiscriminado e descontrolado de 

efluentes domésticos (esgoto) e industriais, o que tem comprometido a qualidade de suas 

águas.  
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Os QUADROS 7.2.6.3-1, 7.2.6.3-2 e 7.2.6.3-3 apresentadas a seguir, sintetizam o quadro 

atual das vazões com permanência de 95% do tempo, vazões médias ao longo do período, 

vazões captadas e consumidas e o grau de exposição da população através das cargas 

remanescentes domésticas e industriais, respectivamente, lançadas diariamente na Foz do 

rio Paraíba do Sul, ambos localizados na AII de recursos hídricos superficiais. 

 

QUADRO 7.2.6.3-1 

VAZÕES COM PERMANÊNCIA DE 95% NO TEMPO E VAZÕES MÉDIAS 

DE LONGO PERÍODO 

 

Locais 

Ano 2005 

Área de 

drenagem (km2) 

Q95% 

(m3/s) 

q95% 

(l/s.km2) 

QMLT 

(m3/s) 

qMLT 

(l/s.km2) 

Foz Paraíba do Sul 55.500 353,77 6,37 1.118,40 20,15 

Q95%: Vazão com 9 5% de permanência no tempo  

q95%: Vazão específica com 9 5% de permanência no tempo 

QMLT: Vazão média de longo termo   

qMLT: Vazão específica média de longo termo  

Fonte: COPPETEC, 2007 

 

QUADRO 7.2.6.3-2 

VAZÕES CAPTADAS, CONSUMIDAS E CARGAS REMANESCENTES 

DE DBO - DOMÉSTICO 

 

Sub-bacias 

Ano 2005 - Doméstico 

População 

(hab) 

Q captada 

(m3/s) 

Q consumida 

(m3/s) 

Carga Remanescente 

DBO (ton/dia) 

Foz do Paraíba do Sul 356.194 1,43 0,29 20,09 

Fonte: COPPETEC, 2007 

 

QUADRO 7.2.6.3-3 

VAZÕES CAPTADAS, CONSUMIDAS E CARGAS REMANESCENTES 

DE DBO - INDUSTRIAIS 

 

Sub-bacias 

Ano 2005 - Industrial 

Q captada (m3/s ) Q consumida (m3/s ) 
Carga Remanescente 

DBO (ton/dia) 

Foz do Paraíba do Sul 1,43 0,43 3.310 

Fonte: COPPETEC, 2007 
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7.2.6.4 Qualidade das Águas Superficiais Terrestre 

 

A seguir é apresentado a avaliação da qualidade das águas superficiais terrestre e marinha, 

a partir de dados secundários e também utilizando os dados do Programa de Monitoramento 

das Águas Superficiais (terrestre e marinha), do Pátio Logístico de responsabilidade da LLX 

Operações Portuárias S.A e Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais e Sedimentos, sob responsabilidade da Prumo Logística Global. 

 

7.2.6.4.1 Qualidade das águas superficiais na AII 

 

Por ocasião da revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul, a 

COPPETEC (2007) realizou um diagnóstico da qualidade da água desse rio, através da 

integração de dados históricos da FEEMA (atual INEA), da CETESB e da FEAM (atual 

IGAM), seguido de tratamento estatístico. Essa abordagem permitiu a geração de índices 

de violação de classe segundo o enquadramento atual, por parâmetro, por estação. Foi 

então calculada a média das violações de classe (%) dos principais parâmetros. Os 

resultados estão apresentados no QUADRO 7.2.6.4.1-1.  

 

QUADRO 7.2.6.4.1-1 

PARÂMETROS MAIS CRÍTICOS NA BACIA DO PARAÍBA DO SUL, SEGUNDO A MÉDIA 

DE VIOLAÇÕES DO ENQUADRAMENTO EM VIGOR 

 

Parâmetro 
Violações 

Médias (%) 

Desvio 

Padrão 
 Parâmetro 

Violações 

Médias (%) 

Desvio 

Padrão 

Alumínio 98,9 2,8  Amônia 2,1 10 

Sulfetos 83,1 7,9  Zinco 1,9 8,7 

Chumbo 78 35,3  Cor 0,9 3,9 

Coliforme Fecal 77,8 27,2  Bário 0,3 1,6 

Cádmio 66,7 43,8  Cromo Total 0,2 0,8 

Coliforme Total 58,7 29,6  Sólidos Diss. 

Totais 
0,2 1 

Ferro Solúvel 33,7 17,7  

Fósforo Total 25,3 25,7  pH 0,1 0,3 

Cobre 23,4 32,2  Cloreto 0 0,1 

Manganês 21,3 25,6  Fluoretos 0 0 

Fenóis 13,8 13,1  Nitrato 0 0 

DBO 11,8 23,5  Clorofila-a 0 0 

Mercúrio 11,3 21,1  Arsênio 0 0 

Níquel 3,4 5,1  Boro Solúvel 0 0 

Turbidez 3,2 5,5  Nitrito 0 0 

Benzo(a)Pireno 2,9 5,4  Sulfatos 0 0 

Fonte: COPPETEC, 2007 
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Através desse diagnóstico, a COPPETEC (2007) destaca a carga orgânica e o risco de 

eutrofização desse corpo d’água, que se reflete na concentração de coliformes, fósforo total 

e DBO. Parte da carga orgânica recebida pelo rio Paraíba do Sul é compensada pela grande 

capacidade de aeração deste rio e de seus afluentes, o que possibilita a oxidação da matéria 

orgânica. Como resultado também, o rio Paraíba do Sul apresentou alta disponibilidade de 

oxigênio dissolvido na maior parte de seu percurso, durante o período considerado no 

estudo, com exceção das porções a jusante de grandes centros urbanos, em especial a 

jusante de São José dos Campos. Além disso, deve ser ressaltado o alto índice de violação 

dos parâmetros de metais, como alumínio, chumbo, cádmio, ferro, cobre, manganês, 

mercúrio e níquel, posto que metais não são biodegradáveis e possuem o potencial de se 

acumular nos sedimento e na biota aquática. 

 

Quanto ao alumínio, existe a possibilidade de sua origem ser natural, em virtude da 

ocorrência em alta concentração nos solos da bacia. Os demais metais pesados foram 

detectados também no monitoramento dos sedimentos, apontando acúmulo dos mesmos 

em especial a jusante de áreas industriais. Essa constatação reforçou a necessidade de 

medidas de controle, como exemplo o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental firmado 

entre a CSN e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que vem contribuindo para redução 

do lançamento de diversos poluentes, dentre os quais fenóis e benzo(a)pireno (COPPETC, 

2007). 

 

7.2.6.4.2 Qualidade das águas superficiais e sedimentos terrestre na AID e ADA 

 

Para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais e sedimentos, foram considerados 

os dados gerados pelo Programa de Monitoramento das Águas do Pátio Logístico e do 

Monitoramento de Biota Aquática do Pátio Logístico, de responsabilidade da LLX, e 

Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, sob 

responsabilidade da Prumo Logística Global. 

 

As campanhas da LLX foram realizadas nos meses de janeiro e julho de 2014 pela empresa 

Tommasi Analítica e as da Prumo foram realizadas nos meses de março e setembro de 

2014. 

 

Para o presente diagnóstico foram utilizados 3 pontos amostrados nos Programas acimas 

localizados nas lagoas de Iquiparí e Veiga, conforme apresentado na FIGURA 7.2.6.4.2-1. 
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FIGURA 7.2.6.4.2-1 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA CONTINENTAL 
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Os parâmetros monitorados de água superficial nas campanhas da LLX foram:  

 

Ph Cobre dissolvido Sólidos dissolvidos totais Fluoreno 

Salinidade Cádmio total Óleo e graxas totais Tricloroeteno 

Turbidez Cianeto livre E. Coli Benzo(k)fluoranteno 

Condutividade Alumínio dissolvido Coliformes totais Dibenzo(a,h)antraceno 

Nitrato Mercúrio total Coliformes termotolerantes Benzo(b)fluoranteno 

OD Zinco total Sulfetos dissolvidos Benzo(g,h,i)perileno 

Temperatura Fósforo Cloro residual total Benzo(a)pireno 

Transparência Boro total Nitrito Benzo(a)antraceno 

Alcalinidade total Ferro dissolvido Nitrogênio amoniacal total Fenantreno 

Profundidade Selênio total Nitrogênio kjeldahl Acenafteno 

Arsênio total Urânio Clorofila a Críseno 

Chumbo total Prata total Ortofosfato solúvel Naftaleno 

Níquel total Manganês total Antraceno Fluoranteno 

Cromo total Tálio total Feofitina Triclorobenzeno 

Berílio total Sulfetos Pireno Acenaftileno 

Bário total Polifosfato Indeno(1,2,3-c,d)pireno Pahs 

 

Os parâmetros monitorados de água superficial nas campanhas da Prumo foram:  

 

Arsênio Bário Boro Cadmio 

Chumbo Cobre Ferro Mercúrio 

Níquel Nitrogênio amoniacal Prata Selênio 

Zinco Fenóis Óleos e graxas DBO 

Serie de sólidos Nitrito Nitrato Nitrogênio 

Cromo Manganês Uranio Cor verdadeira 

Berílio Alumínio Turbidez OD 

pH Col. Termot. Tálio Condutividade 

Temperatura Salinidade DQO Coliformes totais 

Alcalinidade Fosforo Ortofosfato  

 

Os parâmetros foram comparados com os valores de referência da Resolução Conama nº 

357/05, sendo para Água Salobre Classe 1 na lagoa do Iquipari e Água Doce Classe 2 para 

a lagoa do Veiga. 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-1 apresenta os parâmetros físicos das amostras e os parâmetros que 

apresentaram limites acima da referida resolução Conama para a lagoa do Iquipari. 
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QUADRO 7.2.6.4.2-1 

RESULTADO DAS ANALISES – CAMPANHAS JAN E JUL/14 NA LAGOA DO IQUIPARI 

 

 

Janeiro/14 Julho/14 CONAMA* 

357/05 PL1 PL3 PL1 PL3 

Profundidade metro 1,15 1,1 1,2 1,2 - 

Salinidade % 1,09 4,3 3,35 4,48 0,5-30%- 

Oxigênio dissolvido mg/l 3,86 8,59 7,5 8,5 >5 

pH  6,97 8,37 7,9 8,25 6,5-8,5- 

Temperatura °C 28,8 28,4 24,5 24,3 - 

Turbidez UNT 22,9 16,9 15,9 46,8 - 

Nitrogênio Amoniacal mg/l 0,06 <0,01 0,1 <0,01 0,4 

Fosforo mg/l 0,35 0,16 0,23 0,1 0,124 

Arsênio mg/l 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 

Boro mg/l 0,12 0,42 0,51 0,64 0,5 

Ferro Dissolvido mg/l 3,36 0,07 0,83 0,013 0,3 

Manganês mg/l 0,19 0,07 0,08 0,04 0,1 

Zinco mg/l 0,03 0,01 0,05 0,12 0,1 

Sulfeto (não dissociado) mg/l 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 

Nitrato mg/l 0,66 0,35 0,1 <0,05 0,4 

Polifosfato mg/l 0,19 0,16 0,38 0,11 0,062 

*Valores de referência da CONAMA 357/05 para água salobra de classe 1. 

Fonte: LLX, 2014 

 

Observa-se no QUADRO acima que em janeiro a qualidade da água estava mais 

comprometida no ponto PL1, apresentando 9 parâmetros em discordância da CONAMA 

357/05, sendo que o PL3 apresentava apenas 3 parâmetros em discordância. Os 

parâmetros que encontrava-se fora dos limites em janeiro eram: OD, Nitrogênio Amoniacal, 

fosforo, arsênio, ferro, manganês, sulfeto, nitrato e polifosfato. 

 

Já no mês de julho a qualidade da água nos pontos PL1 e PL3 estavam similares, 

apresentando no PL1 3 parâmetros em discordância da CONAMA 357/05 e o PL3 4 

parâmetros em discordância. Os parâmetros que encontrava-se fora dos limites em julho 

eram: fósforo, arsênio, boro, ferro, zinco e polifosfato. 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-2 apresenta os parâmetros físicos das amostras e os parâmetros que 

apresentaram limites acima da referida resolução Conama para a lagoa do Veiga. 
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QUADRO 7.2.6.4.2-2 

RESULTADO DAS ANALISES – CAMPANHAS MAR E SET/14 NA LAGOA DO VEIGA 

 

 

Mar/14 Set/14 
CONAMA* 357/05 

P2 –Veiga  P2 - Veiga 

Salinidade % 0,57 0,43 0,5 

Oxigênio dissolvido mg/l 5,34   

pH  7,2 7,13  

Temperatura °C 27,7 22,2  

Turbidez UNT 246 109 100 

Arsênio mg/l 0,0366 <0,001 0,01 

Ferro mg/l 0,684 1,96 0,3 

DBO mg/l 8 8 5 

Sólidos Dissolvidos totais mg/l 832 531 500 

Manganês mg/l 0,171 0,093 0,1 

Cor verdadeira mg/l 203 189 Até 75 

Fósforo mg/l 0,21 0,15 0,03 

*Valores de referência da CONAMA 357/05 para água doce de classe 2. 

Fonte: Prumo, 2015 

 

Dentre os parâmetros analisados na lagoa do Veiga, a salinidade encontra-se um pouco 

acima do limite no mês de março. A turbidez encontrar-se em não conformidade com a 

Resolução Conama n° 357/05 nas duas campanhas, sendo decorrente da existência de 

diferentes partículas (como plâncton, bactérias, argilas e silte) em suspensão na água que 

provocam a difusão e alteram a absorção da luz. 

 

Em relação a concentração de arsênio de março, acima do limite estabelecido pela 

resolução, estudos pretéritos identificaram concentrações deste metal também em não 

conformidade com os valores estabelecidos em legislação, sendo de origem natural. Os 

parâmetros de ferro e manganês, encontrados acima do limite, também são de origem 

natural. 

 

A cor verdadeira da água também apresentou valor acima do limite, podendo ser explicado 

pela alta decomposição de matéria orgânica de origem vegetal existente na lagoa do Veiga. 

 

As análises da qualidade dos sedimentos ocorreram no mesmo período e nos mesmos 

pontos da água superficial, sendo utilizado para a presente análise os resultados dos 

Programa de Monitoramento das Águas do Pátio Logístico e do Monitoramento de Biota 

Aquática do Pátio Logístico, de responsabilidade da LLX e Subprograma de Monitoramento 

da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, sob responsabilidade da Prumo 

Logística Global. 
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Nas campanhas de sedimentos da LLX foram monitorados os seguintes parâmetros:  

 

Granulometria Arsênio Cadmio Cromo 

Cobre Mercúrio Níquel Chumbo 

Zinco Fosforo Inorgânico Fosforo Total Fosforo Orgânico 

Nitrogênio Kjeldahl Nitrogênio Total 2-Metilnaftaleno Benzo(a)Antraceno 

Antraceno Benzo (a) Pireno Criseno Teor de Carbonato 

Fenantreno Naftaleno Acenafteno Acenaftno 

Acenaftileno Fluoranteno Fluoreno Pireno 

Carbono Orgânico 

Lixiviável 

Carbono Orgânico 

Total 

Dibenzo(a,h) Antraceno Matéria Orgânica Total 

Potencial Redox PAHS   

 

Nas campanhas de sedimentos da Prumo foram monitorados os seguintes parâmetros:  

 

Granulometria Arsênio Cadmio 

Chumbo Mercúrio Níquel 

Zinco Nitrogênio Cromo 

Carbono orgânico Cobre Fosforo 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-3 apresenta alguns parâmetros físicos e químicos das campanhas de 

sedimento realizadas pela LLX, sendo apresentado também o parâmetro acima do valor de 

referência da Resolução Conama 454/12 para sedimentos de água salina – nível 1. 

 

QUADRO 7.2.6.4.2-3 

RESULTADO DAS ANALISES DE SEDIMENTO DA LLX– CAMPANHAS JAN E JUL/14 

 

 UN 
Janeiro/14 Julho/14 CONAMA* 

454/12 PL1 PL3 PL1 PL3 

Areia Total g/kg 952 950 388 942 - 

Silte g/kg 26 18 412 38 - 

Argila g/kg 12 3 200 20 - 

Arsênio mg/kg  134,58  110,85 <19 

* Conama 454/12 para água salobra – nível 1.  

Fonte: LLX, 2014 

 

O QUADRO 7.2.6.4.2-4 apresenta alguns parâmetros físicos e químicos das campanhas de 

sedimento realizadas pela Prumo, sendo apresentado também o parâmetro acima do valor 

de referência da Resolução Conama 454/12 para sedimentos de água doce – nível 1. 

 
  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-112  

QUADRO 7.2.6.4.2-4 

RESULTADO DAS ANALISES DE SEDIMENTO DA Prumo– CAMPANHAS MAR E 

SET/14 

 

 UN 
Março/14 Setembro/14 

CONAMA* 454/12 
P2 - Veiga P2 - Veiga 

Areia Total g/kg 899 948 - 

Silte g/kg 59 12 - 

Argila g/kg 41 40 - 

Arsênio mg/kg 76,99 40,59 5,9 

* Resolução Conama nº 454/12 para água doce – nível 2.  

Fonte: Prumo, 2015 

 

Nas duas campanhas dos dois Programas analisados apenas o parâmetro arsênio encontra-

se acima do valor de referência da Resolução Conama nº 454/12 para sedimentos de água 

salina – nível 1 (Iquipari) e água doce nível 2 (Veiga). Estudos preteridos realizados na área 

já evidenciaram este parâmetro acima da referida resolução, sendo de origem natural.  
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7.2.7 Ambiente Marinho 

 

Para o presente diagnostico foi realizado o levantamento das características dos principais 

parâmetros do ambiente marinho, sendo: vento, correntes, elevação, vazão, temperatura e 

batimetria.  

 

7.2.7.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para a presente avaliação foram utilizados os dados existentes do EIA da Unidade de 

Construção Naval do Açu (“UCN Açu”), sob responsabilidade da OSX Brasil S.A. (“OSX”), 

realizado pela CRA (2010); os dados do Programa de Monitoramento das Águas do Pátio 

Logístico, de responsabilidade da LLX; e o resultado da Modelagem Numérica da Dispersão 

de Efluente Térmico para a UTE Novo Tempo, realizada pela Tetra Tech (2015). 

 

Os dados mais significativos para os propósitos deste estudo (vento CFSR1, corrente, 

constantes harmônicas de maré astronômica da FEMAR2 e vazão), cuja localização 

encontra-se indicada na FIGURA 7.2.7.1-1 e suas coordenadas no QUADRO 7.2.7.1-1, são 

descritos e analisados neste capítulo. Essas análises servem para a melhor compreensão 

da dinâmica local, aferição nas modelagens numéricas e para a definição de cenários 

representativos das diferentes condições hidrodinâmicas e meteorológicas encontradas na 

área. 

 

QUADRO 7.2.7.1-1 

ESTAÇÃO DOS DADOS DE CORRENTE, VENTO, MARÉ E VAZÃO (DATUM 

SIRGAS2000) 

 

DADO LATITUDE LONGITUDE 

Vento 21°54'00,00"S 40°54'00,00" W 

Corrente 21º49’05,40”S 40º58’21,80”W 

Maré 21º38’12,00”S 41º03’00,00”W 

Vazão 21º45’11,80”S 41º18’01,10”W 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

  

                                                 
1Climate Forecast System Reanalysis. Disponível em <http://rda.ucar.edu/datasets/ds093.1/>. Último acesso em 22 de 

abril de 2013. 
2 Fundação de Estudos do Mar. 
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FIGURA 7.2.7.1-1 

ESTAÇÃO DOS DADOS DE CORRENTE, VENTO, MARÉ E VAZÃO 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015. 

 

7.2.7.2 Diagnostico do Ambiente Marinho das Áreas de Influência 

 

O diagnóstico do meio marinho foi realizado em um único texto para todos as áreas de 

influência devido a similaridade da região do empreendimento. 

 

A região SE do Brasil encontra-se numa área de transição entre os climas quentes de 

latitudes baixas e mesotérmicos (do tipo temperado) de latitudes médias (Silva Dias & 

Marengo, 1999). Os principais sistemas de grande escala que interferem na circulação local 

são a ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul), e sistemas transientes, como ciclones 

extratropicais, frentes frias e a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).  

 

Periodicamente, a situação predominante induzida pela ASAS, caracterizada por ventos 

vindos de nordeste, com intensidade de fraca a moderada e de céu sem nebulosidade, é 

perturbada pela ação destes sistemas transientes, como o deslocamento de sistemas 

frontais. 
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Os sistemas frontais atuam durante o ano todo sobre todo o Atlântico Sul, apresentando-se 

com maior frequência nas latitudes mais altas, e com menor frequência nas latitudes mais 

baixas (ANDRADE, 2005). As perturbações geradas pelos sistemas frontais são essenciais 

para a determinação das variabilidades intra-anuais na superfície oceânica. O deslocamento 

desses sistemas está associado ao escoamento ondulatório de grande escala. A 

intensificação, ou dissipação dos mesmos está relacionada com as características 

atmosféricas sobre o continente. Algumas regiões do Brasil, tais como as Regiões Sul e 

Sudeste são regiões frontogenéticas, isto é, as frentes podem se formar ou se intensificar 

nessas regiões (Satyamurty & Mattos, 1989). Stech & Lorenzzeti (1992) afirmam que em 

média 13 frentes frias de origem polar atingem a costa do estado do Rio de Janeiro durante 

os meses de inverno, com uma média de 6 dias entre duas frentes consecutivas. 

 

As correntes oceânicas na região se caracterizam predominantemente pelo fluxo S e SW, 

controladas pela Corrente do Brasil, são observados também, deslocamento de águas 

costeiras, ressurgência, contracorrentes litorâneas e correntes de maré. 

 

7.2.7.2.1 Vento 

 

Os dados de ventos analisados são oriundos da reanálise CFSR referente a estação 

apresentada no QUADRO 7.2.7.1-1 para o período de maio de 2007 a abril de 2008, com 

intervalo amostral de uma hora. A FIGURA 7.2.7.2.1-1 apresenta o diagrama stick plot da 

média a cada seis horas dos dados de vento. 
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FIGURA 7.2.7.2.1-1 

DIAGRAMA STICK PLOT DE DADOS DE VENTO CFSR PARA O PERÍODO DE 1º DE 

MAIO DE 2007 A 31 DE ABRIL DE 2008, COM INTERVALO DE AMOSTRAGEM DT=1H 

(CONVENÇÃO VETORIAL). 

 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

As figuras a seguir apresentam os histogramas direcionais dos dados de vento para os 

períodos de junho a agosto de 2007 (FIGURA 7.2.7.2.1-2Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) e de janeiro a março de 2008 (FIGURA 7.2.7.2.1-3Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). A direção apresentada refere-se ao norte geográfico e segue a 

convenção meteorológica, com a intensidade em m/s.  
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FIGURA 7.2.7.2.1-2 

HISTOGRAMA DIRECIONAL DOS VETORES DE VENTO PARA O PERÍODO DE 

JUNHO A AGOSTO DE 2007 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

Os círculos concêntricos indicam a porcentagem de incidência (%), enquanto que as barras 

de cores (laterais) indicam as classes de intensidade do vento (m/s). Intervalo de 

amostragem: 1h. 

  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-118  

FIGURA 7.2.7.2.1-3 

HISTOGRAMA DIRECIONAL DOS VETORES DE VENTO PARA O PERÍODO DE 

JANEIRO A MARÇO DE 2008 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

Os círculos concêntricos indicam a porcentagem de incidência (%), enquanto que as barras 

de cores (laterais) indicam as classes de intensidade do vento (m/s). Intervalo de 

amostragem: 1h. 

 

Observa-se que, para ambos os períodos, os ventos mais frequentes são provenientes de 

NE, associados à condição de tempo bom. As frequências observadas no quadrante 

Sudoeste estão associadas às perturbações causadas pela passagem de sistemas frontais. 

 

Para o período de junho a agosto os ventos mais frequentes vieram de NE (22,8%) e NNE 

(21,2%). Os ventos com maiores velocidades médias vieram de SW (6,0 m/s), seguidos de 

NE (5,8 m/s) e NNE (5,7 m/s), os ventos mais intensos registrados foram provenientes de 

SSW (11,8 m/s) e SW (10,8 m/s). Do total de registros de ventos, 83,1% têm intensidades 

iguais ou inferiores a 7,0 m/s. 

 

Para o período de janeiro a março os ventos mais frequentes vieram de NE (20,2%), 

seguidos de NNE (18,6%). Os ventos com maiores velocidades médias também foram 

oriundos dessas direções com intensidade média de 5,7m/s (NE) e 5,2m/s (NNE). Os ventos 

mais intensos registrados também foram provenientes de NE e NNE, ambos com 
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intensidade de 10,5m/s. Do total de registros de ventos, 86,9% têm intensidades iguais ou 

inferiores a 7,0 m/s. 

 

7.2.7.2.2 Correntes 

 

Para o estudo de correntes foram utilizados os dados apresentados no Relatório de 

Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes (Tetra Tech, 2015), o qual foi realizado 

com os dados de correntes coletados nas proximidades da Praia do Açu. No entanto, trata-

se de um conjunto de dados privados e, por este motivo, não podem ser apresentados neste 

documento (Tetra Tech, 2015).  

 

Os histogramas contendo as direções das correntes para a camada do fundo, ou seja, onde 

está localizado o difusor do sistema de descarte estão apresentados na FIGURAS 7.2.7.2.2-

1 e 2. 

 

FIGURA 7.2.7.2.2-1 

HISTOGRAMA DE DIREÇÃO DA CORRENTE – PERÍODO DE VERÃO 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

 

 

  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.2-120  

FIGURA 7.2.7.2.2-2 

HISTOGRAMA DE DIREÇÃO DA CORRENTE – PERÍODO DE INVERNO. 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

Nota-se que o comportamento da corrente na praia do Açu é perpendicular à costa e 

altamente influenciada pela maré. 

 

7.2.7.2.3 Elevação 

 

O QUADRO 7.2.7.2.3-1 apresenta  as  constantes harmônicas para a estação maregráfica 

da FEMAR em São João da Barra (21º38,2’S e 41º03,0’W). As principais componentes para 

a região são M2 e S2, com amplitudes de 36,4 cm e 16,5 cm, respectivamente, indicando o 

caráter semidiurno da maré na  região. A componente O1 tem amplitude de 7,7 cm, a N2 

tem amplitude de 7,3 cm e, todas as demais componentes apresentam amplitudes inferiores 

a 5 cm. 
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QUADRO 7.2.7.2.3-1 

AMPLITUDE (CM) E FASE LOCAL (º) DAS PRINCIPAIS COMPONENTES 

HARMÔNICAS PARA A ESTAÇÃO MAREGRÁFICA DE SÃO JOÃO DA BARRA (RJ)  

 

 

Fonte: FEMAR, 2000 apud Tetra Tech, 2015 
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Na FIGURA 7.2.7.2.3-1 é apresentada a previsão de maré para julho de 2007, obtida a partir 

das constantes harmônicas apresentadas no QUADRO acima. 

 

FIGURA 7.2.7.2.3-1 

PREVISÃO DA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR PARA JULHO DE 2007 NA ESTAÇÃO 

MAREGRÁFICA DA FEMAR, EM SÃO JOÃO DA BARRA (RJ) 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

O espectro de amplitude de maré calculado a partir desta série (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.FIGURA 7.2.7.2.3-2) apresenta um pico com amplitude de 

aproximadamente 25 cm na faixa de frequência de dois ciclos por dia, correspondente à 

maré semidiurna. Um segundo pico menor pode ser observado na faixa de 1 cpd (maré 

diurna) com amplitude em torno de 7 cm. O mesmo pode ser observado no espectro de 

energia da maré (FIGURA 7.2.7.2.3-3Erro! Fonte de referência não encontrada.), com 

uma concentração significativa de energia na faixa de frequência de 2 cpd, como indica o 

intervalo de confiança de 99% calculado para esse espectro. Observa-se, também, 

concentração de energia na faixa de frequência de 1 cpd. 
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FIGURA 7.2.7.2.3-2 

ESPECTRO DE AMPLITUDES CALCULADO A PARTIR DA PREVISÃO HARMÔNICA 

DE VARIAÇÃO DO NÍVEL DO MAR PARA JULHO DE 2007 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

FIGURA 7.2.7.2.3-3 

ESPECTRO DE ENERGIA CALCULADO A PARTIR DA PREVISÃO HARMÔNICA DE 

VARIAÇÃO DO NÍVEL DO MAR PARA JULHO DE 2007 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 
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7.2.7.2.4 Vazão 

 

Dados de vazão para o rio Paraíba do Sul foram obtidos através da estação fluviométrica 

Campos – Ponte Municipal (ANA), localizada às coordenadas 21º45'11,8"S e 41º18'01,1"W, 

para o período de janeiro de 1934 a dezembro de 2009. A FIGURA 1 7.2.7.2.4-1 apresenta 

o ciclo sazonal das vazões médias mensais registradas nesta estação. 

 

FIGURA 1 

CICLO SAZONAL DA VAZÃO MÉDIA MENSAL (M³/S) DO RIO PARAÍBA DO SUL. 

FONTE DOS DADOS: AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015. 

 

O rio Paraíba do Sul apresenta uma vazão média mensal máxima de 1.151 m³/s e mínima 

de 602 m³/s. O período de máxima seca ocorre entre os meses de julho a outubro e a 

máxima cheia de janeiro a março. A vazão média para o período amostrado foi de 791 m³/s. 

 

7.2.7.2.5 Temperatura 

 

Os dados utilizados para definir a temperatura da superfície do mar foram obtidos da Análise 

Operacional da Temperatura da Superfície do Mar e do Gelo Marinho (OSTIA), fornecidos 

pelo Grupo de Alta Resolução de Temperatura da Superfície do Mar (GHRSST). Este 

conjunto de dados apresenta resolução espacial de 1km e temporal diária.  

 

A análise realizada pelo GHRSST para a base OSTIA consiste na interpolação ótima (OI) 

de diversos sensores capazes de medir a temperatura da superfície do mar a bordo de 

satélites e medidas realizadas por boias de deriva e fundeadas no oceano. 
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Especificamente para este estudo utilizaram-se dados extraídos da coordenada geográficas 

(SIRGAS 2000) Latitude 21°47' 59" S, Longitude 41°00'00" W. 

 

Na FIGURA 7.2.7.2.5-1 estão apresentadas as informações da série histórica do Satélite 

OSTIA GHRSST. 

 

FIGURA 7.2.7.2.5-1 

SÉRIE DE TEMPERATURA DO AMBIENTE 

 

 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

O valor médio de temperatura encontrado foi de 24,10°C, enquanto o valor mínimo 

encontrado para o inverno foi de 20,99°C. A temperatura mínima de verão foi de 23,40°C. 

 

7.2.7.2.6  Qualidade das Águas Marinhas 

 

Para o diagnóstico da qualidade das águas marinhas foram considerados os dados gerados 

pelo Programa de Monitoramento das Águas Superficiais do Pátio Logístico, de 

responsabilidade da LLX. As campanhas foram realizadas nos meses de janeiro e julho de 

2014 pela empresa Tommasi Analítica.  

 

Para o presente diagnóstico foram utilizados 5 pontos amostrados no programa localizados 

ao longo da costa, conforme apresentado na FIGURA 7.2.7.2.6-1.  
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FIGURA 7.2.7.2.6-1 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA E SEDIMENTO 

MARINHO 
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Nas campanhas foram monitorados os seguintes parâmetros:  

 

Ph Cobre dissolvido Sólidos dissolvidos totais Fluoreno 

Salinidade Cádmio total Óleo e graxas totais Tricloroeteno 

Turbidez Cianeto livre E. Coli Benzo(k)fluoranteno 

Condutividade Alumínio dissolvido Coliformes totais Dibenzo(a,h)antraceno 

Nitrato Mercúrio total Coliformes termotolerantes Benzo(b)fluoranteno 

OD Zinco total Sulfetos dissolvidos Benzo(g,h,i)perileno 

Temperatura Fósforo Cloro residual total Benzo(a)pireno 

Transparência Boro total Nitrito Benzo(a)antraceno 

Alcalinidade total Ferro dissolvido Nitrogênio amoniacal total Fenantreno 

Profundidade Selênio total Nitrogênio kjeldahl Acenafteno 

Arsênio total Urânio Clorofila a Críseno 

Chumbo total Prata total Ortofosfato solúvel Naftaleno 

Níquel total Manganês total Antraceno Fluoranteno 

Cromo total Tálio total Feofitina Triclorobenzeno 

Berílio total Sulfetos Pireno Acenaftileno 

Bário total Polifosfato Indeno(1,2,3-c,d)pireno Pahs 

 

Os parâmetros foram comparados com os valores de referência da Resolução Conama nº 

357/05 para Água Salina Classe 1. 

 

O QUADRO 7.2.7.2.6-1 apresenta os parâmetros físicos das amostras e os parâmetros que 

apresentaram limites acima da referida Resolução Conama 357/05  
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QUADRO 7.2.7.2.6-1 

RESULTADO DAS ANALISES – CAMPANHAS JAN E JUL/14 

 

 

Janeiro/2014 Resolução 

Conama* 

357/05 
PRM1 PRM2 PRM3 PRM4 PRM5 

Profundidade metro 12,4 13,2 17,8 16,2 12,6 - 

Salinidade % 37,4 34,9 35,5 38,7 33,9  

Oxigênio dissolvido mg/l 8,56 8,35 7,99 7,66 7,55 >5 

pH  8,07 8,02 7,97 7,92 7,85 6,5-8,5- 

Temperatura °C 25,8 25,9 26 25,8 25,6 - 

Nitrogênio Amoniacal mg/l 0,42 0,28 0,22 0,21 0,3 0,4 

Polifosfato mg/l 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,031 

 Julho/2014 Resolução 

Conama* 

357/05  
PRM1 PRM2 PRM3 PRM4 PRM5 

Profundidade metro 13 12,3 12 15,5 12 - 

Salinidade % 29,34 30,3 35,17 31,42 33,91  

Oxigênio dissolvido mg/l 6,8 6,93 6,6 6,79 5,95 >5 

pH  8,20 8,13 8,17 8,23 8,21 6,5-8,5- 

Temperatura °C 23,2 23 22,9 23,1 23 - 

Nitrogênio Amoniacal mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,4 

Polifosfato mg/l 0,90 0,05 0,06 0,06 0,08 0,031 

*Valores de referência da Resolução Conama 357/05 para água salina de classe 1. 

Fonte: LLX, 2014 

 

Observa-se no QUADRO acima que em janeiro/14 os parâmetros Nitrogênio Amoniacal e 

Polifosfato estavam em desacordo com os valores de referência da Resolução Conama 

357/05 para águas salinas de Classe 1. Em julho/14 apenas o parâmetro Polifosfato 

encontrava-se em desacordo. De modo geral a qualidade das águas marinhas apresenta-

se boa, com apenas 2 parâmetros em desacordo, podendo estar relaciona com a presença 

de matéria orgânica na água ou surfactantes 

 

Para o diagnóstico da qualidade sedimentos marinhos, foram considerados os dados 

gerados pelo Programa de Monitoramento da Concentração de Metais e PAHs - PMMH do 

Pátio Logístico, de responsabilidade da LLX. As campanhas foram realizadas nos meses de 

janeiro e julho de 2014 pela empresa Tommasi Analítica. Os pontos de monitoramentos de 

sedimento marinho são os mesmos de qualidade das águas marinhas. 
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Os parâmetros monitorados para a qualidade dos sedimentos foram: 

 

Arsênio Cádmio Chumbo Cobre 

Cromo Mercúrio Níquel Zinco 

Benzo(a)antraceno Benzo(a)pireno Criseno Dibenzeno 

(a,h)antraceno 

Acenafteno Acenaftileno Antraceno Fenantreno 

Fluoranteno Fluoreno 2-Metilnaftaleno Naftaleno 

Pireno HPA Total Carbono orgânicpo total Nitrogênio Kjeldahl 

Fósforo total    

 

Estes parâmetros foram confrontados com os valores de referência da Resolução Conama 

454/12 para sedimentos de água salina – nível 1, sendo que nenhum parâmetro analisado 

se encontrou acima dos valores de referência da referida Resolução. 

 

O QUADRO 7.2.7.2.6-2 apresentam a composição granulométrica dos pontos amostrados. 

 

QUADRO 7.2.7.2.6-2 

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS CINCO PONTOS NA REGIÃO MARINHA 

 

 
Janeiro Julho 

PRM1 PRM2 PRM3 PRM4 PRM5 PRM1 PRM2 PRM3 PRM4 PRM5 

Areia Total g/kg 66 203 853 526 64,57 58 74 50 216 70 

Silte g/kg 623 451 93 349 712 542 526 530 424 510 

Argila g/kg 310 344 48 123 222 400 400 420 360 420 

Fonte: LLX, 2014 
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7.2.8 Dinâmica Superficial 

 

Neste item do diagnóstico será apresentado o comportamento dos terrenos quanto à sua 

estabilidade aos processos de dinâmica superficial atuantes, ao comportamento geotécnico 

e à vulnerabilidade dos aquíferos. 

 

Enfatizam-se aqui os aspectos relativos aos processos do meio físico, sem perder de vista 

a interação deste meio com o meio biótico e socioeconômico. 

 

7.2.8.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para a caracterização da dinâmica superficial, aspectos geotécnicos e vulnerabilidade dos 

aquíferos da área de interesse à implantação do empreendimento da UTE Novo Tempo, 

foram compilados dados secundários existentes na literatura, destacando o Projeto Rio de 

Janeiro, CPRM (2000) e o Mapa Síntese dos Condicionantes Físico-Ambientais (CIDE, 

1995) é apresentado para as Áreas de Influência Indireta e Direta na escala 1:100.000. 

 

7.2.8.2 Caracterização das Áreas de Influência 

 

De acordo com estudo realizado pela CIDE (1995), são identificadas duas unidades físico-

ambientais nas Áreas de Influência Indireta e Direta, caracterizadas com base no relevo, na 

sua constituição, no uso do solo e nos processos de dinâmica superficial, conforme 

apresentado na FIGURA 7.2.8.2-1 Mapa Síntese dos Condicionantes Físico - Ambientais.  

As unidades identificadas foram: Restingas e Alagadiços.  

 

 Unidade de Restinga: terrenos de baixa declividade, formando cordões, dunas, 

praias e restingas, constituídos por areias marinhas, com intercalações eventuais de 

solos argilosos de dimensão variável. Em virtude de o lençol freático apresentar-se 

raso (menos de 2 metros) apresenta potencial de contaminação de suas águas, além 

de uma salinidade mais elevada (devido à proximidade com o mar). De maneira geral 

são terrenos alagadiços, com potencial de erosão eólica, quando desmatado, e de 

assoreamento de suas lagoas/rios (SECPLAN E CIDE, 1995)  

 Unidade Alagadiços: encontrada nas cotas mais baixas da planície litorânea, mais 

próximos as drenagens elagoas. Apresenta solo mole de origem flúvio-lagunar, 

característico de terreno alagado. Assim como a unidade anterior apresenta nível 

freático raso com potencial de contaminação do aquífero e salinidade elevada 

(SECPLAN E CIDE, 1995).  

 

Estas áreas estão agrupadas no estudo da CPRM (2000), descritas como terrenos 

permeáveis com nível freático elevado sujeito a contaminação, apresentando solos de baixa 

fertilidade natural e suscetíveis à erosão eólica, quando desmatados.  
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Na área da UTE (ADA) e seu entorno o Terreno está associado aos Feixes de Cordões 

Arenosos do rio Paraíba do Sul apresentando microrrelevo ondulado, com declividades 

inferiores a 6%, amplitudes inferiores a 5 metros e alternância de cristas arenosas paralelas 

e depressões embrejadas (intercordões). Nesses terrenos ocorrem Neossolos 

Quartzarênicos e Espodossolos associados a sedimentos inconsolidados constituídos, 

predominantemente, por areias quartzosas finas a médias e sedimentos sílticos e/ou areno-

argilosos ricos em matéria orgânica provenientes de sedimentação flúvio-marinha-lagunar 

de idade quaternária. 

 

A constituição arenosa desses terrenos e a baixa inclinação favorecem a infiltração das 

águas pluviais nas cotas sutilmente mais altas, o que inibe os processos de erosão. Porém, 

as áreas desprovidas de cobertura vegetal tornam-se susceptíveis à erosão eólica.  

 

Por um lado, a topografia relativamente plana da área do empreendimento favorecerá sua 

implantação, sendo necessário, contudo, a elevação e compactação do terreno para garantir 

a estabilidade geotécnica, assim como minimizar problemas de alagamento.  

 

O fato do NA ser raso na área da UTE torna o aquífero mais susceptível à contaminação do 

lençol freático, contudo a elevação do terreno e sua compactação o tornará menos 

permeável, dificultando a infiltração de possíveis poluentes. 
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7.2.9 Síntese Temática  

 

A região onde se pretende instalar a UTE Novo Tempo tem seu clima caracterizado como 

tropical quente e úmido, com inverno seco. O total de chuvas é da ordem de 1.000 mm, com 

aproximadamente 110 dias de chuva por ano, a estação da seca é definida pelo inverno 

(junho, julho e agosto) e a de chuva pelo verão (novembro, dezembro, janeiro). 

 

Todos os períodos indicam uma forte predominância de ventos variando entre o norte e o 

nordeste. Apenas durante a madrugada a componente de W-SW torna-se mais significativa. 

Os ventos, em geral, são mais fracos durante a madrugada e a manhã, quando os maiores 

índices de calmaria (ainda que baixos) foram registrados. 

 

A qualidade do ar da AID apresenta atualmente níveis satisfatórios para PTS e PM10, com 

concentrações situadas em patamares inferiores aos padrões de qualidade do ar vigentes 

no Brasil. 

 

A topografia da região do empreendimento é caracterizada por extensa superfície plana com 

baixas declividades (inferiores a 6%), associada a sistemas deposicionais de origem 

continental, transicional e marinha, constituídos por sedimentos inconsolidados de idade 

quaternária.  

 

Esses depósitos estão relacionados aos processos costeiros associados a eventos de 

transgressão e regressão marinhas, que afetaram a costa brasileira durante o Quaternário. 

Essas variações do nível do mar marcaram períodos cíclicos de erosão e sedimentação dos 

depósitos continentais e marinhos, que modelaram a atual morfologia da região. 

 

A ADA situa-se sobre depósitos de praias eólicos, marinhos e/ou lagunares associados à 

unidade geomorfológica dos Feixes de Cordões Arenosos do rio Paraíba do Sul. Nesses 

terrenos predominam Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos associados a sedimentos 

inconsolidados constituídos, predominantemente, por areias quartzosas finas a médias e 

sedimentos sílticos e/ou areno-argilosos, ricos em matéria orgânica provenientes de 

sedimentação flúvio-marinha-lagunar de idade quaternária. 

 

Ocorrem também na AII depósitos de origem flúvio-lagunar, associados à unidade 

geomorfológica da Baixada Campista. Essa unidade é caracterizada por sedimentos argilo-

arenosos ou argilosos, terrenos alagados, deprimidos, planos, mal drenados, associados à 

Gleissolos e Organossolos.  

 

Na AID, devido à baixa declividade, a rede de drenagem é constituída basicamente por 

lagoas, canais e alagadiços temporários durante a época de chuvas, destacando a lagoa do 

Iquipari, ao norte, e a lagoa do Veiga, a leste.  
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A baixa declividade do terreno do empreendimento inibe a ocorrência de processos erosivos, 

contudo torna-se um terreno susceptíveis a inundações.  

 

Com relação à qualidade das águas superficiais, foram analisadas as águas da lagoa do 

Iquipari e lagoa do Veiga, contemplando a sazonalidade no ano de 2014. A lagoa do Iquipari 

apresentou alguns pontos em discordância com a Resolução Conama 357/05, sendo: OD, 

Nitrogênio Amoniacal, fósforo, arsênio, ferro, manganês, sulfeto, nitrato, boro. zinco e 

polifosfato. Na lagoa do Veiga os parâmetros em desacordo com a referida Resolução são: 

turbidez, arsênio, ferro, DBO, sólidos dissolvidos, manganês, cor verdadeira e fósforo. 

 

O parâmetro turbidez, cor verdadeira e sólidos dissolvidos podem ser explicados em 

decorrente da existência de plâncton, argilas e silte em suspensão na água que provocam 

a difusão e alteram a absorção da luz. Alta presença de matéria orgânica também altera as 

concentrações de oxigênio na água, alterando os parâmetros de OD e DBO, além do 

nitrogênio, fosforo, polifosfato, nitrato e sulfeto. Os parâmetros de ferro, zinco, manganês e 

boro são encontrados naturalmente nas águas da região, assim como o parâmetro arsênio 

que já foi identificado em analises pretéritas as intervenções ocorridas na área. 

 

Para a análise dos sedimentos realizadas nos mesmos pontos de água superficial (Iquipari 

e Veiga) apenas o parâmetro Arsênio foi encontrado acima do valor de referência da 

Conama 454/12. Sendo este parâmetro encontrado naturalmente na região do 

empreendimento. 

 

Quanto às águas subterrâneas, o aquífero superior (raso) é caracterizado por um pacote de 

sedimentos de origem marinha de maior vulnerabilidade à contaminação devido à sua 

proximidade com a superfície e seu caráter livre, interconectado com as águas superficiais 

locais, incluindo as lagoas presentes na região.  

 

Já o aquífero profundo encontrado na ADA é o aquífero Emboré. Esse aquífero tem 

disponibilidade hídrica capaz de atender as necessidades do projeto, oferecendo ao mesmo 

tempo garantia de sustentabilidade hídrica em termos de quantidade de água disponível. 

Para chegar a essa afirmação foi utilizada modelagem matemática de simulação analítica 

para análise do comportamento do manancial quanto as condições de atendimento da 

demanda futura da região do Complexo Industrial do Açu e a avaliação dos Recursos Totais 

Exploráveis de água subterrânea na região do projeto. Para o estudo foram perfurados 

novos poços e estudados os poços existentes.  

 

A simulação buscou o atendimento da demanda hídrica tanto para a população como para 

os futuros projetos do Açu. Para as análises foi utilizado o programa de simulação MODELO 

SIMAQ – Simulação Analítica de Aquíferos, considerando que atualmente a região do 

projeto conta com uma população estimada em 70.632 habitantes, com demanda de água 

de 1.103,62 m3/hora. Em 2040, estima-se uma população de 122.169 pessoas, com 

aumento da demanda de água para 1.908,79 m3/hora. Neste período também estima-se que 
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as futuras demandas hídricas para o Complexo Portuário do Açu, serão da ordem de 450 

m3/hora. 

 

O resultado desta simulação indicou a que o atendimento hídrico da região seria provido 

com a construção de 17 novos poços construídos ao longo dos anos, até 2040, sem 

prejudicar a taxa de recarga do aquífero.  

 

Para o diagnóstico da qualidade das águas subterrânea foram utilizados os dados de 5 

poços distribuídos ao longo da AID do empreendimento, contemplando a sazonalidade da 

região no ano de 2014, sendo que apenas os parâmetros coliformes totais e manganês 

apresentaram-se acima dos valores de referência da Resolução Conama 396/08. A 

concentração elevada de coliformes indica possível contaminação do poço, destaca-se que 

este parâmetro só foi encontrado em 1 poço. 

 

O ambiente marinho da região do empreendimento apresenta ventos provenientes de NE, 

associados às condições de tempo bom, sendo que os ventos de sudoeste estão associados 

às perturbações causadas pela passagem de sistemas frontais. 

 

Durante o inverno, as direções de correntes marinhas apresentaram um padrão bimodal no 

eixo Noroeste/Sudeste, com as maiores frequências de observações com intensidade de, 

aproximadamente, 0,3 m/s. Enquanto no verão a direção com maior frequência de 

observação foi de Sudeste, com intensidades variando entre 0,2 e 0,3 m/s. 

 

O valor médio de temperatura média das águas marinhas é de 24,10°C, enquanto o valor 

mínimo encontrado para o inverno foi de 20,99°C e para o verão foi de 23,40°C. 

 

Para a avaliação da qualidade das águas e sedimentos marinhos foram analisados 5 pontos 

distribuídos na região do empreendimento. Sendo que apenas os parâmetros polifosfato e 

nitrogênio amoniacal encontraram-se acima do permitido da Resolução Conama 357/05 

para as águas superficiais salinas de classe 1. Para a matriz sedimento foram analisados os 

mesmos pontos de água sendo que todos os parâmetros analisados encontram-se em 

conformidade com a Resolução Conama 454/12 – nível 1. 
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7.3 MEIO BIÓTICO 

 

Os cenários atuais das comunidades de flora e fauna são apresentados no presente 

diagnóstico, sendo possível inferir sobre os processos ambientais relativos ao Meio Biótico. 

Em questão, são enfatizadas as caracterizações das biotas dos Compartimentos Continental 

e Marinho que compõem as áreas de influência da UTE Novo Tempo. 

 

As áreas de influência do empreendimento definidas para o Meio Biótico foram 

estabelecidas pela análise preliminar da abrangência espacial dos impactos, considerando 

a flora e os diferentes grupos de fauna ocorrentes nos Compartimentos Continental e 

Marinho potencialmente afetados pelo empreendimento, detalhados em itens específicos. 

 

Este estudo ambiental utilizou-se do conceito de unidades paisagísticas como instrumento 

para identificar e caracterizar as principais matrizes do sistema: no Compartimento 

Continental, os ambientes de restinga e as lagoas costeiras e, no Compartimento Marinho, 

os ambientes marinhos. Considerou-se também os ecótonos formados pelo contato e 

transição entre estas unidades. 

 

A aplicação do conceito de unidades paisagísticas se justifica pela inter-relação existente 

entre os diferentes fatores que compõem um ecossistema, o que proporciona uma 

integração das informações obtidas em cada meio (físico, biótico e socioeconômico). 

 

Para os ambientes potencialmente afetados pelas atividades das fases de implantação e 

operação da UTE Novo Tempo procedeu-se a sua caracterização detalhada, abordando, 

sempre que possível, os padrões fitofisionômicos da cobertura vegetal e a fauna associada, 

com enfoque no diagnóstico de espécies bioindicadoras, fundamentais para a identificação 

e análise dos atuais índices de qualidade dos ambientes encontrados nas áreas de 

influência do Meio Biótico. 

 

Para a flora foram realizados levantamentos primários e secundários, viabilizando o total 

entendimento da vegetação das áreas de influência do Meio Biótico, a qual, na ADA, será 

objeto de atividades de supressão de vegetação, necessárias à implantação do 

empreendimento. O diagnóstico da fauna, em função da rica e atual base de dados 

colocalizados disponíveis, foi realizado essencialmente por levantamentos secundários. 

 

Tendo em vista que a UTE Novo Tempo está localizada em área destinada à implantação e 

operação de empreendimentos industriais de grande porte, com destaque para porto, 

estaleiro, ramal logístico e distrito industrial, que compõem o Complexo Logístico e Industrial 

Porto do Açu (Clipa) e já se encontram em processo de construção e/ou operação, parte-se 

do entendimento de que os principais impactos potenciais do atual empreendimento terão 

seus efeitos ocorrentes em um território restrito, onde se observam ambientes de restinga, 

de lagoas costeiras e finalmente marinho, e, por este motivo, procurou-se concentrar o 

diagnóstico do Meio Biótico nestes ambientes. 
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Complementarmente ao diagnóstico da flora e da fauna, foram identificadas, mapeadas e 

caracterizadas as Áreas Especiais que, de acordo com legislações vigentes e legendas 

consolidadas, constituem-se em Áreas Legalmente Protegidas, dentre as quais se destacam 

as Unidades de Conservação da Natureza (UC) e as Áreas de Preservação Permanente 

(APP). 

 

O mesmo procedimento de identificação, mapeamento e caracterização foi utilizado para 

apresentar as Áreas Prioritárias para Conservação, que constituem áreas de caráter 

especial com vocação para a preservação e conservação de habitats e de espécies. O 

enfoque destinado à estas áreas se deve, em grande parte, à preocupação em se 

estabelecer legalmente áreas de suporte e mantenedoras da diversidade genética e 

biológica da região. 

 

Em seguida ao item do diagnóstico do Meio Biótico, serão apresentadas a identificação e a 

avaliação dos potenciais impactos ambientais, positivos e negativos, a incidirem sobre os 

parâmetros estudados. Para esta avaliação serão analisadas as características intrínsecas 

das fases de implantação e operação da UTE Novo Tempo. 

 

Aos impactos identificados serão aplicados procedimentos e ou programas de controle, 

mitigação, compensação e monitoramento ambientais, os quais comporão o conjunto de 

ações, gerenciadoras e técnicas, a serem implementadas ao longo do licenciamento da UTE 

Novo Tempo. 

 

A seguir são descritas as características gerais da paisagem das áreas de influência do Meio 

Biótico, incluindo o diagnóstico dos elementos da flora e da fauna. 

 

7.3.1 Caracterização da Flora e da Fauna 

 

O diagnóstico das áreas de influência do Meio Biótico da UTE Novo Tempo foi desenvolvido 

principalmente a partir da análise regional e local dos parâmetros ambientais flora e fauna. 

 

Devido às características de projeto, que prevê, em suas fases de instalação e operação, 

intervenções nos Compartimentos Continental e Marinho inseridos nas áreas de influência 

do Meio biótico, no presente diagnóstico privilegiou-se, sempre que possível, a investigação 

da flora e fauna associada às principais unidades de paisagem que integram estes 

compartimentos. 

 

No Compartimento Continental destaca-se, em escala regional, a macrorregião do Norte 

Fluminense, cujas principais unidades de paisagem localizadas em sobreposição com as 

áreas de influência do empreendimento são os ambientes de restinga, e respectivos cordões 

arenosos, e as lagoas litorâneas. 
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Neste contexto destacam-se como áreas de relevante qualidade ambiental e ecológica, com 

capacidade para abrigar e conservar a biodiversidade regional, a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Caruara e a lagoa de Iquipari. Além desta vocação para 

abrigar a biodiversidade regional, estas áreas estão sobrepostas à AII e AID continental do 

projeto, ao norte da ADA, e, desta forma, o seu diagnóstico torna-se representativo da 

biodiversidade local com provável ocorrência nas escalas de análise supracitadas. 

 

Já para a ADA, e áreas de entorno, que se insere em meio a uma zona industrial, e cujo uso 

e ocupação do solo estão em um intenso processo de antropização, o cenário ambiental é 

diferente daquele observado para a referida RPPN e, neste sentido, as qualidades 

ambientais da flora e fauna associadas são específicas. Desta forma, a caracterização da 

flora da ADA foi realizada com base em levantamentos primários, enquanto o entendimento 

da qualidade da fauna da ADA foi desenvolvido a partir da compilação de dados de estudos 

diagnósticos da fauna executados na área do atual projeto. 

 

Vale reforçar que para a ADA do Compartimento Continental estão previstas atividades de 

supressão de vegetação necessárias à instalação da UTE e das respectivas estruturas 

extramuros, tais como as tubulações de adução de água, de emissão de efluentes e de 

distribuição de gás natural, assim como por linhas de transmissão, além das respectivas 

faixas de servidão, domínio e segurança. Sempre que possível estas estruturas serão 

instaladas sobre áreas já antropizadas. 

 

Já no Compartimento Marinho o diagnóstico preocupou-se em caracterizar principalmente a 

biodiversidade ocorrente na ADA marinha, em especial as espécies cujas áreas de vida 

poderão ser eventualmente impactadas pela pluma térmica dos efluentes industriais na fase 

de operação da UTE Novo Tempo. 

 

Para o diagnóstico da biota marinha foi considerada a rica base secundária disponível, 

contendo informações relevantes a respeito da biodiversidade do grupo nas escalas regional 

e local. Quando necessário, com vistas a aumentar a qualidade do diagnóstico, também 

foram consultados estudos cujos ecossistemas e ambientes investigados assemelham-se 

àqueles ocorrentes na ADA do atual projeto. 

 

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos do diagnóstico das áreas de 

influência do Meio Biótico do projeto da UTE Novo Tempo. 

 

7.3.1.1 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico da flora, fauna e áreas especiais do Meio Biótico da UTE Novo Tempo foi 

desenvolvido essencialmente com base na pesquisa e compilação de bases secundárias. 

Para tal foram consultados relatórios diagnósticos e de monitoramento ambiental recentes 

elaborados no âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos colocalizados à UTE 

Novo Tempo, cujas áreas de influência e de investigação (áreas amostrais) se sobrepõem 

às do atual projeto. 
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Uma vez que na ADA serão desenvolvidas atividades de supressão de vegetação para a 

implantação da usina, foram também realizados levantamentos primários para a flora, com 

o objetivo de complementar as bases secundárias consultadas e viabilizar um entendimento 

mais completo deste parâmetro ambiental. 

 

O levantamento e a análise de dados e os resultados apresentados no âmbito deste 

diagnóstico foram direcionados no sentido de permitir a identificação e a análise dos atuais 

índices de qualidade dos ambientes encontrados nas áreas de influência do projeto. Para tal 

procurou-se apresentar e caracterizar as principais espécies bioindicadoras identificadas ao 

longo da elaboração do estudo. 

 

As principais bases secundárias consultadas para a elaboração do diagnóstico dos 

Compartimentos Continental e Marinho da UTE Novo Tempo são apresentadas a seguir. 

 

Compartimento Continental 

 

Abaixo é apresentada a listagem dos principais estudos ambientais consultados para a 

elaboração do diagnóstico da flora, fauna e áreas especiais do Compartimento Continental 

do projeto, organizada em ordem cronológica crescente: 

 

 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações 

Portuárias (Ecologus, 2008); 

 EIA da Usina Termelétrica do Porto do Açu I – UTE Porto do Açu I (CRA, 2008); 

 EIA da Usina Termelétrica do Porto do Açu II – UTE Porto do Açu II (CRA, 2010); 

 EIA da Unidade de Construção Naval do Açu – UCN Açu (CRA, 2010); 

 EIA do Distrito Industrial de São João da Barra e Corredor Logístico (Ecologus, 2011); 

 Plano Básico Ambiental (PBA) da UCN Açu – Programa de Conservação e 

Monitoramento de Fauna (Ecologus, 2013); 

 Plano Básico Ambiental – PBA da UCN Açu – Programa de Monitoramento da Biota 

Aquática (OSX, 2014). 

 

A FIGURA 7.3.1.1-1 destaca a localização das ADA dos empreendimentos associados aos 

estudos ambientais acima listados, todos colocalizados à UTE Novo Tempo e inseridos na 

região de inserção do Norte Fluminense. Na FIGURA é possível observar esta 

macrolocalização e a proximidade compartilhada entre os empreendimentos. 

 

Guardadas as particularidades e as devidas proporções, estes empreendimentos são 

semelhantes à UTE Novo Tempo em termos de áreas de influência, diversidade de 

ecossistemas e flora, fauna e áreas especiais associadas e, por este motivo, os estudos 

ambientais desenvolvidos no âmbito destes licenciamentos constituem importantes bases 

secundárias para o presente diagnóstico, com destaque especial para os estudos 

ambientais licenciatórios da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010) e da UCN Açu (2010). 

 



EMISSÃO INICIALA

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS COLOCALIZADOS 
À UTE NOVO TEMPO – COMPARTIMENTO CONTINENTAL

TÍTULO:

REFERÊNCIA

NOTAS

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
2 - IMAGEM GOOGLE EARTH PRO, 08/01/2014.

3 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PORTO DO AÇU – PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS (ECOLOGUS, 2008);
- EIA DA USINA TERMELÉTRICA DO PORTO DO AÇU I – UTE PORTO DO AÇU I (CRA, 2008);
- EIA DA USINA TERMELÉTRICA DO PORTO DO AÇU II – UTE PORTO DO AÇU II (CRA, 2010);
- EIA DA UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU – UCN AÇU (CRA, 2010);
- EIA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA E CORREDOR LOGÍSTICO (ECOLOGUS, 2011);
-PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA DA UCN AÇU – PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DE FAUNA 
(ECOLOGUS, 2013);
- PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA DA UCN AÇU – PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA (OSX, 2014).

1 - BASE CARTOGRÁFICA NA PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR. DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000.
ZONA DE REFERÊNCIA 24S.
2 - ARQUIVOS FORMATO SHAPEFILE - ARCGIS 10.1.

3 - MAPA PARA IMPRESSÃO EM FORMATO A3.

PROJ N.: PROJ.: APROV.: DATA: ESCALA: REV.:
A.N. B.C. R0

J.U. 06/2015

06/1550125

EIA - UTE NOVO TEMPO

RJ

MG
ES

Copyright:© 2014 Esri

Campos dos
Goytacazes

São João
da Barra

Copyright:© 2014 Esri

FIGURA 7.3.1.1-1

LEGENDA

SB - 64

SB - 52

SB - 36

SB - 32

SB-42

SB-24

SB - 68

RJ-240

SB - 40

SB - 38

SB
 - 2

8

SB - 16

Lagoa do
Veiga

Lagoa
do Taí

Lagoa de
Iquipari

Córrego de
Iquipari

Rio Água Preta
ou rio Doce

Oc
ea

no
Atl

ân
tic

o

285000

285000

290000

290000

295000

295000

75
80

00
0

75
80

00
0

75
85

00
0

75
85

00
0

75
90

00
0

75
90

00
0

0 750 1.500 2.250 3.000
m

1:50.000

Base Secundária Consultada*³

Curso D'água
Vias de Acesso
ADA - Área Diretamente Afetada

Distrito Industrial de São João da Barra e Corredor Logístico
(Ecologus, 2011)
UTE Porto do Açu I (CRA, 2008)

Unidade de Construção Naval do Açu – UCN Açu (CRA, 2010);
(Ecologus, 2013); (OSX, 2014)
Pátio Logístico e Operações Portuárias (Ecologus, 2008)

UTE Porto do Açu II (CRA, 2010)



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.3-6  

Compartimento Marinho 

 

Abaixo é apresentada a listagem dos principais estudos ambientais consultados para a 

elaboração do diagnóstico da fauna do Compartimento Marinho do projeto, organizada em 

ordem cronológica crescente: 

 

 EIA da Unidade de Construção Naval do Açu – UCN Açu (CRA, 2010); 

 Plano Básico Ambiental – Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu – Programa 

de Monitoramento de Quelônios e Cetáceos na Linha de Praia (Envitek, 2014). 

 

A FIGURA 7.3.1.1-2 destaca a localização das ADA dos empreendimentos associados aos 

estudos ambientais acima listados, todos colocalizados à UTE Novo Tempo e inseridos ao 

longo da linha de costa do município de São João da Barra. Na FIGURA é possível observar 

esta macrolocalização e a proximidade compartilhada entre os empreendimentos. 

 

Guardadas as particularidades e as devidas proporções, estes empreendimentos são 

semelhantes à UTE Novo Tempo em termos de áreas de influência, diversidade de 

ecossistemas marinhos e fauna associada e, por este motivo, os estudos ambientais 

desenvolvidos no âmbito destes licenciamentos constituem importantes bases secundárias 

para o presente diagnóstico. 
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7.3.1.2 Compartimento Continental 

 

Para a elaboração do diagnóstico das comunidades de flora e fauna do Compartimento 

Continental da UTE Novo Tempo foram considerados, em escala de análise regional e local, 

os ecossistemas terrestre e límnico. 

 

No ecossistema terrestre destacam-se como importante matriz ambiental os cordões 

litorâneos da macrorregião do Norte Fluminense. Outras unidades relevantes da paisagem 

que foram analisadas são os ambientes de restinga e de lagoas litorâneas da referida 

macrorregião, desde que localizadas em sobreposição com as áreas de influência do Meio 

Biótico do atual projeto. 

 

Para a caracterização dos ecossistemas límnicos e da biota associada foi dado enfoque 

principalmente às lagoas litorâneas do Veiga e de Iquipari. Vale destacar a relevância da 

lagoa do Veiga para o diagnóstico da ADA, uma vez que esta se encontra parcialmente 

sobreposta à faixa de dutos do projeto, enquanto a lagoa de Iquipari localiza-se na AID, 

distante aproximadamente entre 4 e 5 km da ADA. 

 

Para este diagnóstico priorizou-se a compilação de bases secundárias colocalizadas e 

atuais disponíveis para os ecossistemas e ambientes encontrados nas áreas de influência 

Continentais do Meio Biótico. Para a flora da ADA também foram realizados levantamentos 

primários com o objetivo de complementar as bases secundárias consultadas e viabilizar um 

entendimento mais completo deste parâmetro ambiental, que será objeto de atividades de 

supressão de vegetação na fase de obras do empreendimento. 

 

7.3.1.2.1 Flora 

 

 Introdução 

 

O presente estudo teve por objetivo caracterizar as formações vegetais de restinga nas 

Áreas de Influência da UTE Novo Tempo e respectivas estruturas extramuros, no Município 

de São João da Barra – RJ, sempre considerando as disposições da Instrução Técnica 

DILAM/CEAM nº 11/2015. Para tanto, diferentes níveis de recorte delimitados pelas áreas 

de influência dos empreendimentos serviram como base para as análises e delimitação do 

nível de detalhe que o estudo abordou em relação a vegetação. 
 

As interpretações da vegetação partiram de uma escala mais ampla, que tem por base o 

recorte da AII, onde a contextualização dos padrões vegetacionais refletem as tipologias de 

paisagem encontradas na região de São João da Barra/RJ. A discussão da vegetação busca 

um nível de maior detalhamento, repassando pela AID, onde as tipologias são descritas de 

um modo, ainda amplo, e concentra-se ao nível dos detalhes quali-quantitativos no contexto 

da ADA. 
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A ADA da UTE Novo Tempo possui duas porções. A primeira corresponde ao terreno onde 

será implantada a usina propriamente dita e possui 40,41 hectares, enquanto a segunda, 

com 34,68 ha, engloba as estruturas extramuros, limitadas (i) pela faixa de servidão de 70 

m da linha de transmissão que ligará a UTE à subestação de energia do Açu, e (ii) pela faixa 

de proteção de 15 m do sistema de dutos de interligação, composto pelas tubulações de 

distribuição de gás natural, adutora de água e emissário submarino. Toda a ADA apresenta 

seus limites dentro dos ambientes litorâneos denominados de restinga. 

 

As restingas são ecossistemas associados ao Bioma Mata Atlântica (IBGE 2004 e 2006) e 

nesse sentido estão sob a tutela da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, mais 

conhecida como Lei da Mata Atlântica. Segundo Suguio e Tessler (1984) as planícies 

litorâneas arenosas do período quaternário, existentes ao longo da costa, resultaram da 

ação conjunta de fatores como fontes de areia, correntes de deriva litorânea, variações do 

nível do mar e armadilhas para retenção de sedimentos. Tais depósitos estão quase sempre 

associados aos cordões litorâneos regressivos paralelos à linha de praia, característica essa 

bem delimitada na região da foz do Rio Paraíba do Sul encontrada na FIGURA 7.3.1.2.1-1.  

 

FIGURA 7.3.1.2.1-1 

EXPRESSÃO DOS CORDÕES LITORÂNEOS REGRESSIVOS 

PARALELOS À LINHA DE PRAIA (FONTE: GOOGLE) 

 

 

Esses cordões foram colonizados por comunidades vegetais características e diversificadas, 

que associadas a fatores ambientais locais, como topografia, proximidade do mar, condições 

do solo e profundidade do lençol freático, formam as comunidades vegetais litorâneas 

conhecidas como Restinga. 

Uma característica relevante da área selecionada para o desenvolvimento do 

empreendimento, em relação à flora, é a sua grande alteração em relação ao ambiente 

natural original. Essa descaracterização relaciona-se principalmente com as atividades 

pecuárias (bovinocultura) e agrícola (cana-de-açúcar) amplamente desenvolvidas na região, 

bem como o corte das florestas para obtenção de lenha a fim de suprir a necessidade de 

energia para as atividades de olaria e usinagem da cana-de-açúcar. 

 

Mais recentemente, a partir de meados de 2008, uma outra atividade relevante passou a 

atuar na região, somando-se às listados acima: nesta data foi dado início à implantação dos 

empreendimentos industriais da região do Açu, os quais vêm contribuindo com a 

intensificação do uso alternativo do solo, principalmente nas imediações da UTE Novo 

Tempo. Este processo pode ser melhor observado na FIGURA 7.3.1.2.2-1 (apresentada 

mais adiante no diagnóstico da fauna), a qual apresenta o histórico de uso e ocupação do 

solo na região de inserção do projeto. 

 

Embora a área encontre-se em processo acentuando de alteração em relação a cobertura 

vegetal original, os pequenos fragmentos ainda possuem papel ambiental relevante, pois as 

restingas são um dos ecossistemas associados à Mata Atlântica que mais sofrem pressão 
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antrópica. Neste sentido, o presente estudo apresenta-se como instrumento base para 

análises, mitigações e compensações dos impactos sobre a flora local. 

 

o Enquadramento Fitogeográfico da Vegetação 

 

Segundo o IBGE (2004) a vegetação em questão enquadra-se nos domínios do Bioma Mata 

Atlântica. Nesse sentido, o ordenamento legal a que ela está submetida é a Lei nº 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006, como já mencionado. 

 

Esse instrumento legal, em seu artigo 2º, remete ao IBGE a função de delimitar em mapa os 

limites de ocorrência do Bioma (IBGE, 2006, apud SOS Mata Atlântica/INPE, 2013) 

(7.3.1.2.1-2). A mesma publicação em sua caracterização geral dos tipos de vegetação 

presente na Mata Atlântica enquadra as restingas em Formações Pioneiras – P com a 

seguinte definição: 

“Constituem os complexos vegetacionais edáficos de primeira 

ocupação (pioneiras), que colonizam terrenos pedologicamente 

instáveis, relacionados aos processos de acumulação fluvial, lacustre, 

marinha, fluviomarinha e eólica. Englobam a vegetação de restinga, 

dos manguezais, dos campos salinos e das comunidades ribeirinhas 

aluviais e lacustres”. 

 

Esse enquadramento foi reafirmado pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 

2012), sendo oportuna a seguinte transcrição: 

 

“As comunidades vegetais que recebem influência direta das águas 

do mar apresentam gêneros característicos das praias: Remirea e 

Salicornia. Seguem-se, em áreas mais altas, afetadas pelas marés 

equinociais, as conhecidas Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br e Canavalia 

rosea (Sw) DC., além dos gêneros Paspalum e Hidrocotyle. As duas 

primeiras são plantas escandentes e estoloníferas que atingem as 

dunas, contribuindo para fixá-las”. 

 

FIGURA 7.3.1.2.1-2 

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO ATLAS DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA 

MATA ATLÂNTICA PERÍODO 2011-2012, CONFORME LEI FEDERAL 11.428/2006, 

DECRETO 6.660/2008 E IBGE (2006) (FONTE: SOS MATA ATLÂNTICA / INPE (2013) 
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o Aspectos da Análise da Vegetação 

 

Conforme comentado, para a análise da vegetação foi levado em conta os limites definidos 

pelas áreas de influência do empreendimento. Ou seja, a discussão da vegetação passa por 

uma visão mais ampla, onde os limites são a AII, e depois a análise concentra-se em uma 

escala de maior detalhe, onde o recorte  passa a ser a AID e principalmente a ADA 

(7.3.1.2.1-3). Além de servir de recorte, as áreas de influência apresentam-se como 

instrumentos importantes na delimitação das ações de mitigação e compensação dos 

impactos gerados pelo empreendimento. 

 

Nesse contexto, o presente diagnóstico da flora tem como objetivo caracterizar as formações 

vegetais em diferentes escalas de análise, ou seja, inicia-se por uma abordagem mais 

ampla, que se concentra na definição das formações vegetais presentes na AII, e tende a 

ampliar a riqueza de detalhes em direção aos parâmetros da vegetação presente na AID e 

na ADA do empreendimento. Na porção de maior detalhe, isto é, na ADA, o levantamento 

da diversidade florística associa-se à composição estrutural da vegetação, objetivando 

aprofundar as informações das formações vegetais objeto do presente estudo. 

 

Ressalta-se que a caracterização em sua abordagem macro, ou mais ampla, utilizou-se 

essencialmente de dados secundários. Entretanto, para o desenvolvimento dos estudos em 

escala micro a base dos dados foi o levantamento de dados primários, por meio de estudos 

florísticos e fitossociológicos (tipo censo), contemplando duas campanhas. 

 

A primeira ocorreu nos dias 18 e 19 de abril de 2015 e foi realizada na área onde será 

implantada a usina propriamente dita (área de 40,41 ha), enquanto a segunda ocorreu nos 

dias 02 e 03 de junho nas áreas onde serão implantadas as estruturas extramuros (área de 

34,68 ha), tais como linha de transmissão e dutos do emissário e de distribuição de gás 

natural, assim como nas faixas de servidão e proteção associadas. 

 

Neste sentido, o estudo da vegetação inicia-se com os aspectos mais amplos contidos na 

escala de análise regional da porção norte do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente 

da região de São João da Barra, partindo em um segundo momento para as análises mais 

detalhadas da ADA, percorrendo parâmetros quali-quantitativos das tipologias de vegetação 

aí encontradas. 
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FIGURA 7.3.1.2.1-3 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO BIÓTICO 
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o Caracterização dos Ambientes de Restinga do Norte Fluminense 

 

O litoral brasileiro apresenta-se com quase 9.000 km, possuindo cinco regiões fisiográficas 

definidas principalmente por elementos geológicos, oceanográficos e climáticos (SILVEIRA, 

1964). O Estado do Rio de Janeiro possui 1.194,3 km² de área onde ocorre a vegetação de 

restinga. Desse total, 552 km² (46%) encontram-se na região de São João da Barra 

(ARAUJO; MACIEL, 1998). 

 

A porção do litoral brasileiro aqui tratada foi definida por AB’SABER (2000) como: 

 

“Delta do rio Paraíba do Sul – a maior planície deltaica arqueada do 

litoral brasileiro. Origem sub-atual, com mudanças de embocadura do 

rio para o Setor norte da planície deltaica. Restingas e feixes de 

restingas envolvendo o Setor sul deltaico”. 

 

A planície quaternária, que ocorre entre os municípios de São Francisco de Itabapoana e 

Macaé, possui aproximadamente 3.000 km², é a mais extensa do estado do Rio de Janeiro 

e a sua origem está intimamente ligada à evolução da desembocadura do rio Paraíba do 

Sul, como muito bem descrito por AB’SABER (2000). 

 

Nesta planície estão localizadas também as maiores extensões de restinga do estado, 

divididas em dois Setores, por sedimentos lagunares e fluviais. Estes Setores possuem 

idades e formações diferentes: o Setor norte, que ladeia a atual desembocadura do rio 

Paraíba do Sul, é constituído predominantemente por areias marinhas holocênicas, ou seja, 

mais recentes e iniciando seus depósitos a cerca de 11,5 mil anos até o presente, enquanto 

no Setor sul, entre Quissamã e Macaé, predominam areias marinhas pleistocênicas, 

depósitos mais antigos, que iniciaram seus depósitos a cerca de 2 milhões e 588 mil anos 

atrás e finalizaram no holoceno (ARAUJO, 2000) (FIGURA 7.3.1.2.1-4). 

 

Esse QUADRO de deposição ou formação influenciou a constituição das restingas da 

região, ou seja, as restingas de Macaé e Quissamã são mais antigas que as de São João 

da Barra. Isso pode ser observado por diferenças florísticas, como por exemplo a ocorrência 

de Andira legalis (Vell.) Toledo nas restingas do PARNA das Restingas de Jurubatiba e de 

Sofhora tomentosa L., que ocorre até o Farol de São Tomé. Essas espécies não são 

encontradas nas restingas de São João da Barra, pelo menos até o presente momento. 
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FIGURA 7.3.1.2.1-4 

MAPA GEOLÓGICO DA PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

 

 

(1) Terraço Marinho Holocênico; (2) Sedimentos Lagunares; (3) Sedimentos Fluviais (Delta Intralagunar); (4) 
Terraço Pleistocênico; (5) Formação Barreiras; (6) Embasamento Cristalino Pré-cambriano; (7) Alinhamentos de 
Cristas de Praia Holocênicos; (8) Alinhamentos de Cristas de Praia Pleistocênicos; (9) Paleocanais Fluviais 
(Fonte: MARTIN et al., 1997). 
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 Caracterização da Vegetação da Área de Estudo 

 

o Tipologias Fitofisionômicas da Região 

 

O Decreto Estadual nº 41.612/08, que dispõe sobre as restingas do Estado do Rio de 

Janeiro, considera que a vegetação aqui discutida abrange grande complexidade de 

formações vegetais, mais condicionadas pelas características do solo do que pelo clima 

local, com distintos tipos fitofisionômicos que variam desde os campestres até os florestais, 

definindo-as como planícies arenosas costeiras de origem marinha, abrangendo praias, 

cordões arenosos, dunas, depressões entre cordões e depressões entre dunas com 

respectivos brejos, charcos, alagados e lagoas, cuja vegetação e fauna estão adaptadas às 

condições ambientais locais. 

 

Os tipos fitofisionômicos para região, segundo o decreto, seriam: Tipo Reptante; Tipo 

Arbustivo Fechado Pós-Praia, Tipo Herbáceo Inundável, Tipo Arbustivo Aberto Não 

Inundado, Tipo Arbustivo Aberto Inundável, Tipo Arbóreo Não Inundado, Tipo Arbóreo 

Periodicamente Inundado, Tipo Arbóreo Permanentemente Inundado e Tipo Lagunar. 

 

A discussão da vegetação da região de São João da Barra passa por uma análise do Decreto 

Estadual e pelo trabalho científico de referência de Assumpção (1998). Neste sentido, um 

QUADRO comparativo foi disponibilizado no âmbito do EIA do Distrito Industrial de São João 

da Barra e Corredor Logístico (Ecologus, 2011). O referido QUADRO está representado 

abaixo (QUADRO 7.3.1.2.1-1). 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-1 

COMPATIBILIZAÇÃO DAS UNIDADES FITOFISIONÔMICAS DA RESTINGA DE SÃO 

JOÃO DA BARRA ENTRE O DECRETO ESTADUAL 41.612 23/12/2008 E ASSUMPÇÃO 

(1998) 

 

Descrição Fisionômica 

Classificação Fitofisionômica 

Decreto Estadual 41.612 
23/12/2008 

Assumpção (1998) 

Ocorre na faixa litorânea de praia mole arenosa 
(conforme o conceito ecológico, desconsiderando-
se as praias moles argilosas e as praias duras), 
situada na zona entremarés e sujeita à ação das 
vagas, cuja largura é dependente dos processos 
erosivos atuantes, sendo constituída por espécies 
de baixo porte que avançam sobre a areia em 
direção ao oceano nas épocas de mar mais calmo, 
e que se apresentam de forma mais densa próximo 
à crista do cordão arenoso externo, a salvo das 

marés regulares.  

Tipo Reptante 
Formação Praial 
Gaminóide 
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Descrição Fisionômica 

Classificação Fitofisionômica 

Decreto Estadual 41.612 
23/12/2008 

Assumpção (1998) 

Ocorre a montante da vegetação reptante da praia 
no cordão arenoso, com largura é variável, 
podendo ser constituído por estreita faixa não 
atingida pelas vagas de tempestade. A 
comunidade vegetal é relativamente densa, com 
altura que aumenta gradativamente conforme se 
afasta da praia, formando uma barreira de difícil 
penetração, com aparência de que foi modelada 
pelo vento, com arbustos comumente espinhosos. 

Tipo Arbustivo Fechado 
Pós-Praia 

Formação Mata de 
Restinga quando 
ocorrendo logo após a 
faixa de halofila reptante e 
Formação Praial com 
Moitas (nos trechos em 
que as moitas cobrem 
entre 70% e 100% do solo. 

Ocorre entre os cordões arenosos, em geral 
paralelos entre si, onde estão intercaladas 
depressões de largura variável formadas pelo 
assoreamento de antigas lagoas estreitas ou 
braços de lagoas, abrangendo brejos, charcos e 
áreas inundadas. Nessas extensas faixas, 
eventualmente associadas a áreas maiores 
resultantes do processo de assoreamento de 
lagoas, existem substratos de solos distintos 
daqueles das feições de praia e de cordão 
arenoso. Encontram-se níveis de inundação 
variáveis, podendo a lâmina de água atingir mais 
de 40 cm ou estar totalmente seca, conforme a 
época do ano. Vegetação herbácea ocorre nas 
depressões intercaladas às cristas de praia, nos 
cordões arenosos ou nas margens das lagoas. 
Dependendo do grau de saturação hídrica do solo 
orgânico, a composição florística varia desde 
populações densas em áreas inundadas até à 
cobertura densa de gramíneas e ciperáceas, 
podendo apresentar espécies lenhosas. 

Tipo Herbáceo Inundável Brejo Herbáceo 

Ocorre em áreas não inundadas, cujo lençol 
freático está, em geral, a dois metros abaixo da 
superfície do solo, mas podendo chegar a sete 
metros em algumas restingas, dependendo da 
topografia e da época do ano. É característica 
marcante a presença de areia branca exposta. A 
vegetação apresenta moitas de diferentes 
tamanhos e formas, com até 8 metros de altura, 
intercaladas por espaços onde a cobertura vegetal 
é esparsa. Algumas moitas são dominadas por 
indivíduos de porte e arquitetura arbórea, enquanto 
outras moitas são constituídas por arbustos de 
ampla ramificação, formando um emaranhado 
vegetal de difícil penetração. 

Tipo Arbustivo Aberto Não 
Inundado 

Formação Praial com 
Moitas (quando a 
cobertura do solo é inferior 
a 69% e Formação de 
Clusia 

Ocorre, ao contrário da formação aberta descrita 
acima, em áreas topograficamente mais baixas, 
cujo substrato é inundado após fortes chuvas, 
sendo que o lençol freático está sempre próximo à 
superfície. São características as moitas de 
diferentes dimensões e formas. No espaço entre as 
moitas, o solo é coberto por uma densa camada de 
gramíneas e de pequenos arbustos, sendo comum 
a presença de liquens terrestres nos trechos mais 
úmidos e sombrios. Uma variação desta fisionomia 
é uma formação mais fechada, onde o solo pode 
estar inundado durante quase todo o ano. 

Tipo Arbustivo Aberto 
Inundável 

Formação Mata de 
Restinga (quando 
ocupando as margens 
inundáveis de lagoas, rios 
e áreas alagáveis entre 
cordões) 
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Descrição Fisionômica 

Classificação Fitofisionômica 

Decreto Estadual 41.612 
23/12/2008 

Assumpção (1998) 

Ocorre em nível topográfico mais elevado, onde o 
substrato arenoso não é inundado. O dossel 
arbóreo dominado por mirtáceas e leguminosas 
pode exceder quinze metros de altura, com 
algumas árvores emergentes alcançando cerca de 
vinte metros de altura. Não existem estratos bem 
definidos no sub-bosque. Em certos casos é 
possível se encontrar uma mata xerofítica, com 
árvores que podem alcançar até vinte metros de 
altura e, em outros, esta mata apresenta uma 
comunidade arbórea baixa, fechada e dominada 
por mirtáceas. Os galhos estão, em geral, 
ocupados por epífitas e no estrato inferior é comum 
a ocorrência de bromeliáceas. 

Tipo Arbóreo Não Inundado 

Formação Mata de 
Restinga (quando 
ocupando as áreas altas 
dos cordões arenosos) 

Ocorre nas depressões entre cristas ou cordões 
arenosos e nas margens de lagoas, em geral 
ficando o solo inundado na estação chuvosa. 
Existe uma camada espessa de serapilheira sobre 
o solo. O dossel arbóreo atinge cerca de vinte 
metros de altura, sendo o sub-bosque pouco denso 
e com a presença de vegetação herbácea no chão, 
incluindo populações de bromeliáceas. 

Tipo Arbóreo 
Periodicamente Inundado 

Formação Mata de 
Restinga (quando 
ocupando as áreas de 
topografia intermediária 
inundável sazonalmente) 

Ocorre em áreas onde o substrato é quase sempre 
coberto com uma camada rasa de água. A 
formação vegetal é a de floresta paludosa, cujo 
lençol freático está rente à superfície na maior 
parte do ano, com lâmina de água superior a 20 
cm. As árvores, com altura de 8 a 15 metros, estão 
em geral espaçadas e, em certas localidades, há 
rica flora epifítica. 

Tipo Arbóreo 
Permanentemente 
Inundado 

Formação Mata de 
Restinga (quando 
ocupando as áreas onde o 
lençol é permanentemente 
aflorado como os brejos e 
remansos de rios e bordas 
de lagoas) 

Constitui a vegetação aquática de lagunas de água 
doce ou pouco salobra utilizadas como áreas de 
repouso, abrigo e alimentação para considerável 
quantidade de aves migratórias e de residentes, 
abrangendo a vegetação desde bactérias e algas 
até as macrófitas flutuantes, emergentes e 
submersas. Na laguna muito rasa, ou até 
intermitente, em certas épocas proliferam algas em 
grande quantidade. 

Tipo Lagunar 
Vegetação herbácea de 
hábito paludoso. 

Fonte: Ecologus, 2011. 

 

 Formações Vegetais da Área de Influência 

 

As formações vegetais presentes nas áreas de influência do empreendimento refletem o 

intenso uso do solo praticado na região norte fluminense, associado à atividades de 

bovinocultura e agricultura de cana-de-açúcar, principais instrumentos modeladores da 

paisagem. 

 

Em virtude do processo geomorfológico de deposição, a porção sul da AII apresenta 

características de ambientes alagados, onde além das lagoas Feia e Salgada tem-se o 

afloramento de lençol freático em diversos baixios, onde a taboa (Typha domingensis Pers.) 

é amplamente observada. Neste cenário, é oportuno citar o Decreto Estadual nº 43.522, de 
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20 de março de 2012, que criou o Parque Estadual da Lagoa do Açu – PELAG, com área 

total aproximada de 8.251,45 hectares, que abrange partes dos municípios de Campos dos 

Goytacazes e São João da Barra. O Inea descreve o parque da seguinte maneira (ver 

www.inea.rj.gov.br): 

 

“[...] o parque tem os seguintes objetivos: assegurar a preservação de 

parte de um dos mais ricos e bem preservados remanescentes de 

vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro, bem como 

recuperar as áreas degradadas ali existentes; assegurar a 

preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral norte 

fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa 

Vista; manter populações de animais e plantas nativas e oferecer 

refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de 

extinção da fauna e flora nativas; estimular o ecoturismo, como 

alternativa sustentável de geração de emprego e renda; assegurar a 

continuidade da prestação dos serviços ambientais proporcionados 

pela biodiversidade e pelos corpos hídricos locais; oferecer 

oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, 

educação, pesquisa científica e relaxamento e resguardar de 

ocupação amostras representativas das praias do litoral norte 

fluminense”. 

 

Nos canais mais próximos ao mar e já na região do Farol de São Tomé, tem-se a ocorrência 

de franjas de mangue, onde a espécie que se destaca é o mangue-preto (Avicennia 

schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke) (FOTO 7.3.1.2.1-1 e FOTO 7.3.1.2.1-2). 

 

No outro extremo da AII ocorre a foz do rio Paraíba do Sul, onde, apesar do acentuado 

processo de descaracterização das franjas de mangue para a ampliação das áreas de 

pastagens, encontram-se fragmentos de mangues formando a paisagem típica de ambientes 

estuarinos (FOTO 7.3.1.2.1-3, FOTO 7.3.1.2.1-4 e FOTO 7.3.1.2.1-5), onde o encontro do 

rio com o mar propiciam o ambiente ideal para o desenvolvimento desse ecossistema tão 

importante. 

 

Nesse ponto as estruturas dos remanescentes de manguezal apresentam um porte maior, 

chegando a atingir 19,5 m de altura para a espécie de Avicennia e 12,3 a 14,5 metros para 

as espécies de Laguncularia e Rhizophora. Essa informação é atestada pelo estudo de 

BERNINI e REZENDE (2004), que apresentam os dados de dois sítios de mangue na região 

da foz do Rio Paraíba do Sul onde foram observadas as seguintes espécies: Avicennia 

germinans (L.) Stearn. (Avicenniaceae), Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. 

(Combretaceae) e Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae), como, também, as espécies 

associadas Acrostichum aureum L. (Pteridaceae) e Hibiscus pernambucensis Arruda 

(Malvaceae). Outra espécie que não foi citada pelos autores, mas que se encontra presente 

nessa região é a Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. (Fabaceae) (FOTO 7.3.1.2.1-6). 

 

http://www.inea.rj.gov.br/
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FOTO 7.3.1.2.1-1: Franjas de mangue presentes 

nos canais que drenam da lagoa do Açu (Fonte: 

google Earth/Nivas Larsan). 

FOTO 7.3.1.2.1-2: Detalhe da franja de mangue 

com destaque à direita para Avicennia 

schaueriana (Fonte: Google Earth/Nivas Larsan). 

FOTO 7.3.1.2.1-3: Rio Paraíba do Sul com 

margens florestadas (Foto: Daniel 

Nascimento/Prumo Logística). 

FOTO 7.3.1.2.1-4: Margens do Rio Paraíba do 

Sul alteradas por usos do solo inadequados - 

bovinocultura (Foto: Daniel Nascimento/Prumo 

Logística). 

 

 

FOTO 7.3.1.2.1-5: Margens do Rio Paraíba do 

Sul alteradas por pastagens para bovinocultura 

(Foto: Daniel Nascimento/Prumo Logística). 

FOTO 7.3.1.2.1-6: Detalhe dos ramos e flores de 

Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae) (Foto: 

Daniel Nascimento/Prumo Logística). 
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Entre os extremos da AII e no contexto da AID, tem-se um grande mosaico de formações 

vegetais profundamente alteradas pelo intenso processo de uso do solo na região, onde as 

restingas foram, por anos, a fonte de energia para olarias e usinas de cana-de- açúcar e 

deram espaço para a ampliação da bovinocultura e oleiculturas. O padrão de divisão do solo 

em pequenos lotes, geralmente perpendiculares à linha de costa, causou o grande processo 

de descaracterização da cobertura vegetal original (FOTOS 7.3.1.2.1-7 e 7.3.1.2.1-8).  

 

Esse padrão de pequenas e estreitas propriedades não se aplicou à antiga Fazenda Caruara 

(FOTO 7.3.1.2.1-9 e 7.3.1.2.1-10Erro! Fonte de referência não encontrada.), que se 

constituiu da união de grandes glebas, propiciando a conservação do maior remanescente 

de restinga da região e seus ambientes associados, com a presença de duas lagoas 

costeiras: Iquipari e Grussaí. Os importantes atributos ambientais gerados pela conservação 

dessa fazenda foram reconhecidos e concretizados com a criação da RPPN Fazenda 

Caruara (Portaria INEA/RJ/PRES nº 357/2012), a maior unidade de conservação particular 

destinada à conservação dos ambientes de restinga do Brasil. Pode-se dizer que a criação 

da RPPN Fazenda Caruara foi um ato não só de mitigação resultante da criação do Porto 

do Açu, mas também um resgate de todo o processo de uso inadequado das áreas de 

restinga da região. 

 

Ainda em relação à RPPN é importante ressaltar que em seus limites e em seu entorno 

atualmente encontra-se em desenvolvimento um programa de recomposição florestal de 

restinga, liderado pela PRUMO Logística S.A. com a participação de outras empresas 

associadas ao empreendimento do Superporto do Açu (FOTOS 7.3.1.2.1-11 e 7.3.1.2.1-12). 

Esse programa possui um viveiro de restinga dedicado à produção de mudas (FOTOS 

7.3.1.2.1-13 e 7.3.1.2.1-14) que possui a capacidade de produção de 500 mil mudas ao ano 

e que conta em sua lista de espécies mais de 63 representantes da flora local. 

 

  

FOTO 7.3.1.2.1-7: Padrão de acentuado 

processo de descaracterização da região pelo 

corte raso da restingas (Foto: Paulo Farag, 

2012). 

FOTO 7.3.1.2.1-8: Acentuado uso do solo e 

modelo de lotes retangulares perpendiculares à 

linha de praia (Foto: Paulo Farag, 2012). 
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FOTO 7.3.1.2.1-9: Avançado processo de 

descaracterização, apresentando alguns bons 

remanescentes. Fazenda Pontinhas (Foto: Paulo 

Farag, 2012). 

FOTO 7.3.1.2.1-10: Remanescentes de restinga 

fazenda Caruara (Foto: Paulo Farag, 2012). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-11: Plantios em restinga do 

programa de recomposição florestal liderado 

pela Prumo (Foto: Prumo/Logística, 2013). 

FOTO 7.3.1.2.1-12: Manutenção dos plantios de 

restinga do programa de recomposição florestal 

liderado pela Prumo (Foto: Prumo/Logística, 

2013). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-13: Viveiro de restinga do 

programa de recomposição florestal liderado 

pela Prumo (Foto: Prumo/Logística, 2013). 

FOTO 7.3.1.2.1-14: Viveiro de restinga do 

programa de recomposição florestal liderado pela 

Prumo (Foto: Prumo/Logística, 2013). 
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 Caracterização das Restingas da ADA 

 

A coleta dos dados para as análises florísticas, fitossociológicas e inventário florestal foi feita 

em duas etapas. A primeira ocorreu nos dias 18 e 19 de abril de 2015 e foi realizada na área 

onde será implantada a usina propriamente dita, enquanto a segunda ocorreu nos dias 02 e 

03 de junho nas áreas onde serão implantadas as estruturas extramuros, tais como linha de 

transmissão (LT) e dutos do emissário e de distribuição de gás natural, assim como nas 

faixas de servidão e proteção associadas. 

 

A área de interesse da primeira campanha possui 40,41 hectares, em sua maior parte 

representada por pastagens, entremeadas por indivíduos arbóreos isolados (espécies 

nativas e exóticas), pequenos agrupamentos de árvores (reboleiras), cercas vivas 

dominadas por espécies exóticas e fragmentos florestais de restinga classificadas pelos 

parâmetros definidos pelo Decreto Estadual nº 41.612/08, exclusivamente do tipo arbustivo 

aberto não inundado. Se considerada a classificação de Assumpção e Nascimento (2000), 

os fragmentos florestais estariam enquadrados na tipologia formação de clúsias. 

 

As áreas objeto da segunda campanha possuem 34,68 hectares, apresentam características 

semelhantes com as áreas da primeira campanha e, neste sentido, são igualmente 

enquadradas na tipologia de restinga tipo arbustivo aberto não inundado. A diferença entre 

as áreas amostradas é que no caso dessa segunda campanha não houve ocorrência 

significativa de indivíduos exóticos e cercas-viva. Adicionalmente, as áreas associadas aos 

dutos e LT (2ª campanha) cortam a lagoa do Veiga e outras formações de restinga, tais 

como a restinga tipo reptante, mais próxima à linha de praia, e a restinga tipo arbustivo 

aberto não inundado, que seria classificada por Assumpção e Nascimento (2000) como 

formação praial com moitas, enquanto que a reptante seria classificada como formação 

praial-graminóide. 
 

o Caracterização do Estado de Conservação da Vegetação por Setores e 

Enquadramento em Relação ao Decreto Estadual nº 41.612/08 e às Resoluções 

Conama nº 417/09 e nº 453/12. 

 

Os fragmentos florestais presentes na ADA apresentam-se desestruturados em relação à 

sua formação original. Porém, ainda guardam em suas estruturas parâmetros semelhantes 

àqueles descritos para a formação de restinga tipo arbustivo aberto não inundado (Setores 

01, 03, 05, 06 e 07 – FIGURAS 7.3.1.2.1-5, 7.3.1.2.1-6 e 7.3.1.2.1-7). Vale lembrar que 

ocorrência das tipologias de vegetação de restinga está relacionada a uma lógica de 

distanciamento do mar. A área em estudo não fica muito distante do mar, podendo-se 

inclusive dizer que esta viria logo após a formação arbustivo fechado pós-praia. 

 

Para formações arbustivas de restinga não inundadas, o Decreto Estadual n. 41.612/08 

fornece a seguinte descrição: 
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“[...] é característica marcante a presença de areia branca exposta. A 

vegetação apresenta moitas de diferentes tamanhos e formas, com 

até 8 metros de altura, intercaladas por espaços onde a cobertura 

vegetal é esparsa. Algumas moitas são dominadas por indivíduos de 

porte e arquitetura arbórea, enquanto outras moitas são constituídas 

por arbustos de ampla ramificação, formando um emaranhado vegetal 

de difícil penetração”. 

  

O mesmo decreto ainda descreve vegetação arbustiva de restinga da seguinte maneira: 

 

“V - Vegetação Arbustiva de Restinga: vegetação constituída 

predominantemente por plantas arbustivas apresentando até 5 (cinco) 

metros de altura, com possibilidade de ocorrência de estratificação, 

epífitas, trepadeiras e acúmulo de serapilheira, sendo encontrada em 

áreas bem drenadas ou paludosas, principalmente em dunas 

semifixas e fixas, depressões, cordões arenosos, planícies e terraços 

arenosos”.  

 

No sentido de validar ainda mais a caracterização da formação vegetal ocorrente na ADA, o 

mesmo decreto cita algumas espécies que foram observadas ao longo do levantamento, 

assim como características da fitofisionomia encontrada. Alguns exemplos são: Clusia 

hilariana (abaneiro), Protium spp. (almescla), Allagoptera arenaria (guriri), Pilosocereus 

arrabidae (cardeiro) e Aechmea nudicaulis (gravatá). As FOTOS 7.3.1.2.1-15, 7.3.1.2.1-16, 

7.3.1.2.1-17 e 7.3.1.2.1-18 ilustram a descrição acima. 

 

  

FOTO 7.3.1.2.1-15: Vegetação arbustiva de 

restinga no Setor 1. Plantas distribuídas em 

moitas intercaladas com areia exposta (Foto: 

Felipe Marauê). 

FOTO 7.3.1.2.1-16: Vegetação arbustiva de 

restinga no Setor 1, com um indivíduo de maior 

porte no centro da moita, não excedendo 2,5 

metros de altura (Foto: Felipe Marauê). 
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FOTO 7.3.1.2.1-17: Vegetação arbustiva de 

restinga no Setor 3. Plantas com porte herbáceo-

arbustivo com distribuição bem esparsa em 

substrato arenoso coberto por gramíneas de 

pastagem abandonada (Foto: Felipe Marauê). 

FOTO 7.3.1.2.1-18: Vegetação arbustiva de 

restinga no Setor 3. Vegetação com o mesmo 

aspecto do Setor 1, com moitas distribuídas em 

substrato arenoso contendo plantas de maior 

porte centrais (Foto: Felipe Marauê). 

 

Paralelemente ao enquadramento das diferentes formações de restinga conforme o Decreto 

Estadual, torna-se importante a interpretação das normas explícitas nas resoluções 

CONAMA específicas para vegetação de restinga, a saber a CONAMA nº 417 e a CONAMA 

nº 453, permitindo uma melhor compreensão do estado de conservação desses fragmentos. 

 

A Resolução Conama nº 41709, dispõe sobre parâmetros básicos para definição de 

vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de restinga e dá 

outras providências. O art. 2º da referida resolução traz os conceitos de vegetação primária, 

vegetação secundária ou em regeneração, vegetação de restinga, vegetação herbácea 

subarbustiva de restinga, vegetação arbustiva de restinga, vegetação arbórea de restinga e 

transição entre vegetação de restinga e outras tipologias vegetacionais. De posse desses 

conceitos, a interpretação necessariamente passa pelo art. 3º da resolução, onde as 

tipologias pré-definidas são dividias pelo porte da vegetação. Então, uma vez que os 

fragmentos florestais da ADA, principalmente os Setores 01, 03, 05, 06 e 07, são arbustivos, 

torna-se necessária a determinação dos estágios sucessionais desses fragmentos conforme 

o inciso II da referida Resolução. 

Entende-se de fato que a resolução base para a classificação do estágio sucessional é a 

Resolução Conama nº 417/09, sendo que a Resoluação Conama nº 453/12 atua 

essencialmente como fonte de apoio e validação. Diante do exposto, os estágios 

sucessionais da vegetação arbustiva natural ocorrente na ADA são aqueles definidos em 

seu Art. 3º, inciso II, alínea “c”. Portanto, para os Setores 01, 03, 05, 06 e 07 diagnosticou-

se o estágio médio de regeneração. 

 

O texto dado pela Resolução Conama nº 417/09 para caracterizar o estágio médio de 

regeneração destaca os seguintes parâmetros da vegetação: 

 

“c) Estágio médio de regeneração;  

1. Fisionomia arbustiva predominante; 
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2. Possível distinção dos estratos herbáceo e arbustivo; 

3. Vegetação arbustiva, com até 3 (três) metros de altura, e diâmetro caulinar com até 2 

(dois) centímetros; 

4. Possível ocorrência de epífitas e trepadeiras de pequeno porte; 

5. Pouca serapilheira; 

6. Sub-bosque ausente; 

7. Espécies vegetais indicadoras” 

 

Os cinco Setores estudados apresentam características de estágio médio de regeneração, 

sobretudo por apresentar fisionomia arbustiva predominante, fácil distinção dos estratos 

herbáceo e arbustivo, vegetação com altura média de 3 metros, ocorrência de epífitas e 

presença de serapilheira. 

 

Espécies e gêneros característicos de formações arbustivas de restinga citadas na 

Resolução Conama nº 453/12 foram observados nos Setores trabalhados, tais como 

Allagoptera arenaria, Andira spp., Bactris setosa, Bromelia antiacantha, Byrsonima sericea, 

Clusia spp., Maytenus obtusifolia, Pilosocereus arrabidae, Psidium cattleianum, Smilax spp., 

Vriesea spp. As FOTOS 7.3.1.2.1-19 a 7.3.1.2.1-38 ilustram a qualidade ambiental dos 

Setores abordados acima. 

 

Apesar de se enquadrar na classificação tipo arbustivo aberto não inundado, o Setor 4 não 

possui as características fisionômicas dos fragmentos ocorrentes nos Setores abordados 

acima. De acordo com Assumpção e Nascimento (2000), as restingas de São João da Barra 

possuem uma fitofisionomia pós-praial denominada de formação praial com moitas, que 

embora classificadas de arbustivas pelo decreto estadual, raramente assumem o porte 

encontrado em formações semelhantes localizadas mais distantes da linha de praia. Na 

formação praial com moitas é característico o grande espaço ocupado por areia exposta 

entre as moitas. São colonizadas por plantas naturalmente resistentes ao estresse 

provocado pelo mar, as quais por sua vez facilitam a chegada e colonização de outras 

espécies. Duas espécies são predominantes nesta formação e se destacam pelo seu papel 

facilitador, são elas Eugenia uniflora (pitanga) e o Schinus terebinthifolius (aroeira). Devido 

as interferências humanas pretéritas e às obras do entorno, esta formação encontra-se em 

estágio médio de regeneração. Esta classificação foi feita visualmente in loco, já que os 

critérios listados pelas resoluções do Conama consultadas não se aplicam para este tipo 

vegetacional.  

 

Ainda no Setor 4 foi possível observar a ocorrência de outra formação de restinga, a tipo 

reptante, ou segundo Assumpção e Nascimento (2000), formação praial-graminóide. Esta 

formação é caracterizada pela vegetação arbustiva pouco densa, que se estende até a linha 

de praia. Esta formação é tipicamente colonizada por poucas espécies, com destaque 

especial para Remirea maritime, Ipomoea imperati, Sporobolus virginicus, Panicum 

racemosum e Borreria verticillata. Para a classificação do estágio de regeneração desta 

fisionomia a Resolução Conama nº 417/09 não fornece parâmetros, a não ser para a 
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vegetação em estágio clímax, que não ocorre na ADA. De qualquer forma as observações 

in loco, na ADA, permitiram inferir o estágio dessa tipologia como médio. 

 

Em parte do Setor 4 predomina uma formação tipo lagunar, pertencente à lagoa do Veiga. 

Neste local há o predomínio de espécies de ciperáceas cobrindo totalmente o espelho 

d’agua.  

 

  
FOTO 7.3.1.2.1-19: Aspecto do estágio de 
conservação das moitas do Setor 1. Algumas 
árvores de maior diâmetro no centro da moita 
com cerca de 3 metros de altura e acúmulo de 
serapilheira no solo e presença do cacto 
Pilosocereus arrabidae (foto: Felipe Marauê). 

FOTO 7.3.1.2.1-20: Moita no Setor 1 com a 
presença da espécie Aechmea nudicaulis e 
acúmulo de serapilheira no solo (foto: Felipe 
Marauê). 

  
FOTO 7.3.1.2.1-21: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 1. Presença marcante de lianas 
da espécie Smilax rufescens e da palmeira 
Allagoptera arenaria (foto: Felipe Marauê). 

FOTO 7.3.1.2.1-227: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 1. Presença marcante de lianas 
da espécie Abrus precatorius (foto: Felipe 
Marauê). 
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FOTOS 7.3.1.2.1-23 e 7.3.1.2.1-24: Vegetação arbustiva de restinga no Setor 3. Pouca estrutura nas 
moitas e com baixa diversidade florística, caracterizando em estágio inicial de sucessão, resultado 
de degradações pretéritas (foto: Felipe Marauê). 

  
FOTO 7.3.1.2.1-25: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 3. Pouco acúmulo de material 
orgânico no solo, sendo possível ver a areia 
branca por entre as folhas acumuladas no chão 
(foto: Felipe Marauê). 

FOTO 7.3.1.2.1-26: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 3. Estrutura subarbustiva em 
moitas, em formato definido, formada por 
espécies extremamente perfilhadas, resultado de 
cortes passados (foto: Felipe Marauê). 

  
FOTO 7.3.1.2.1-27: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 4. Acúmulo moderado de 
serapilheira sob moita bem estruturada com 
algumas espécies mais altas e dominantes no 
centro (foto: Felipe Marauê). 

FOTO 7.3.1.2.1-28: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 4. Presença marcante da liana 
Smilax rufescens com indivíduos de Bromelia 
antiacantha ao fundo sob espécies de maior 
porte e dominantes, características marcantes de 
estágio médio de sucessão (foto: Felipe Marauê). 
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FOTO 7.3.1.2.1-29: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 4 com pouco menos de 3 
metros de altura (foto: Felipe Marauê). 

FOTO 7.3.1.2.1-30: Vegetação arbustiva de 
restinga no Setor 4, com presença marcante da 
espécie Bromelia antiacantha na borda das 
moitas (foto: Felipe Marauê). 

  
FOTOS 7.3.1.2.1-31 e 7.3.1.2.1-32: Aspecto de parte da vegetação do Setor 4 pertencente ao tipo 
arbustivo aberto não inundado, a qual, de acordo com a classificação de Assumpção é do tipo 
formação praial com moitas (fotos: Felipe Marauê). 

   

FOTO 7.3.1.2.1-33: Aspecto da formação de 

restinga tipo reptante (Foto: Felipe Marauê). 
FOTO 7.3.1.2.1-34: Formação tipo reptante com 

presença da espécie exótica Calotropis procera 

(Foto: Felipe Marauê). 
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FOTO 7.3.1.2.1-35: Aspecto da formação tipo 
lagunar pertencente à lagoa do Veiga. 

FOTO 7.3.1.2.1-368: Na borda da Lagoa do 
Veiga palmeiras guriri e dentro da lagoa algumas 
ciperáceas. 

 

O Setor 2 se apresenta como uma área extremamente antropizada, em sua maioria coberta 

por pastagens abandonadas, cercas-vivas compostas por espécies exóticas e alguns 

elementos arbóreos isolados. Originalmente este local era recoberto pelas tipologias tipo 

arbustivo aberto não inundado e tipo arbustivo aberto inundável (Decreto Estadual nº 

41.612/08). 

 

O Setor 8 possuía características semelhantes e originalmente era coberto por formação 

tipo arbustiva aberta não inundada. No entanto, atualmente é coberto por pastagens, 

algumas espécies herbáceas e palmeiras guriris. Diferentemente do Setor 2, o Setor 8 não 

apresenta árvores isoladas nem cercas-vivas. As áreas deste Setor estão sobrepostas às 

faixas de proteção e ou servidão de outras estruturas antrópicas colocalizadas à UTE, como 

por exemplo, as vias de acesso locais, que são intensamente utilizadas pelos caminhões 

que dão suporte logístico às atividades de implantação e operação dos empreendimentos 

do Clipa. Neste sentido, a vegetação da ADA do Setor 8 encontra-se sob acentuado 

processo de alteração em função do cenário antrópico descrito. As áreas apresentam-se 

descaracterizadas e podem ser resumidamente descritas pela presença de formações 

graminóides, entremeadas por elementos arbóreos isolados, agrupamentos de espécies 

arbustivas. Em certos trechos, onde o lençol freático aflora, observam-se taboas e 

ciperáceas. As FOTOS 7.3.1.2.1-37 e 7.3.1.2.1-38 ilustram estes Setores. 
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FOTO 7.3.1.2.1-37: Vegetação característica do 
Setor 2 (foto: Tetra Tech, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-38: Vegetação graminóide ao 
longo do canal artificial – Setor 8 (foto: Tetra 
Tech, 2015). 

 

o Metodologia de Estudo 

 

 Geral 

 

A coleta de dados dos levantamentos florístico, fitossociológico e para o inventário florestal 

foi realizada, conforme já mencionado, no período de 18 e 19 de abril de 2015 e dias 02 e 

03 de junho de 2015. Considerando os pequenos fragmentos florestais, os agrupamentos 

de árvores existentes, bem como as árvores isoladas nas áreas sujeitas a intervenção, 

optou-se pelo levantamento censitário, onde todas as árvores foram marcadas e 

mensuradas. Dessa forma, será apresentado a caracterização florística, os parâmetros 

fitossociológicos e o inventário florestal para as áreas em questão. O QUADRO 7.3.1.2.1-2 

apresenta o uso do solo e a cobertura vegetal da ADA da UTE Novo Tempo. 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-2 

QUANTITATIVOS E PERCENTUAIS DE USO DO SOLO E COBERTURA 

VEGETAL DA ADA DA UTE NOVO TEMPO, POR ESTRUTURA 

 

Estrutura Uso 
% da 

ADA 

Área da 

ADA (ha) 

FAIXA DE 

DUTOS 

Área Antropizada 1,54 1,16 

Restinga Arbustiva 2,61 1,96 

Lagoa 0,60 0,45 

Restinga Arbustiva 

(formação praial com moitas) 
0,38 0,28 

Restinga Reptante 0,59 0,45 

Área Offshore 2,82 2,12 

Total Parcial 8,54 6,42 

LT 
Restinga Arbustiva 2,26 1,70 

Área Antropizada 20,97 15,75 
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Estrutura Uso 
% da 

ADA 

Área da 

ADA (ha) 

Canal Artificial 6,31 4,74 

Pastagem 8,10 6,08 

Total Parcial 37,65 28,27 

UTE 

Pastagem com Árvores Isoladas 41,02 30,80 

Restinga Arbustiva 11,70 8,78 

Espécies de árvores nativas isoladas 0,61 0,46 

Eucalyptus sp 0,08 0,06 

Euphorbia tirucali 0,31 0,23 

Syzygium cumini 0,10 0,07 

Total Parcial 53,81 40,41 

TOTAL 

GERAL 
 100,00   75,10 

 

 Área Diretamente Afetada 

 

 Divisão da Área em Setores 

 

Para os estudos de campo a ADA foi dividida em Setores para melhor localização da flora 

ocorrente, o que contribuiu para a organização e levantamento dos dados primários, 

conforme as FIGURAS 7.3.1.2.1-5, 7.3.1.2.1-6 E 7.3.1.2.1-7. A FOTO 7.3.1.2.1-39 

demonstra a utilização de GPS para o auxílio à localização e delimitação dos limites das 

áreas de estudo. 

 

 

FOTO 7.3.1.2.1-39. Utilização de GPS para reconhecimento e orientação 
dentro da ADA (Foto: Felipe Marauê). 
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FIGURA 7.3.1.2.1-5 

ÁREA DA UTE COM OS RESPECTIVOS SETORES 
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FIGURA 7.3.1.2.1-6 

ÁREA DA FAIXA DE DUTOS COM OS RESPECTIVOS SETORES 
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FIGURA 7.3.1.2.1-7 

ÁREA DA LINHA DE TRANSMISSÃO COM OS RESPECTIVOS SETORES 

 
 

 Delineamento Amostral 

 

Apesar de a área objeto estar mapeada, segundo sua cobertura, o levantamento levou em 

consideração todos os indivíduos arbóreos (com diâmetro a altura do peito DAP >= 5 cm), 

independente de sua localização em campo. Dessa forma, o escrutínio foi total. Esse 

procedimento permitiu que se desenvolvessem os cálculos de forma mais consistente, para 

as análises fitossociológicas ao considerar a área de estudo como um todo. Dessa forma no 

inventário nas áreas destinadas ao empreendimento todas as árvores foram mensuradas, 

tratando-se assim da própria população de estudo. 

 

 Coleta de Dados 

 

O diâmetro  de   inclusão  dos  indivíduos na amostragem foi de 5 cm. Todas as árvores que 

entraram no critério de inclusão foram plaqueteadas (FOTOS 7.3.1.2.1-40 e 7.3.1.2.1-

41FOTO 7.3.1.2.1-) e tiveram o CAP mensurado (circunferência do tronco a 1,30 m do solo) 

(FOTOS 7.3.1.2.1-42 a 7.3.1.2.1-44). As alturas foram estimadas visualmente, por 

comparação a uma vara graduada, sempre pelas mesmas pessoas, de maneira a não 

aumentar a subjetividade. A altura comercial, no caso do censo, foi definida como aquela 
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onde a árvore apresenta bifurcação significativa do fuste. Não havendo bifurcação 

significativa, a altura comercial foi definida por um diâmetro mínimo de utilização (5 cm). 

 

A qualidade dos fustes foi avaliada visualmente, sendo assim classificados: de (1) – retilíneo 

e sadio; (2) – levemente tortuoso e sem ataque de insetos degradadores; (3) – 

tortuoso/retorcido, oco, atacado por insetos degradadores. Considerou-se a árvore com as 

raízes localizadas dentro da área do levantamento ou do censo, além das árvores mortas 

em pé, que apesar de não constituírem uma espécie, entraram nas análises dos dados 

fitossociológicos agrupadas no táxon “morta” ou “quebrada” (FOTO 7.3.1.2.1-45). A inclusão 

desses indivíduos se justifica por indicar o grau de perturbação e interferência no ambiente, 

ou mesmo a característica de determinado ambiente. 

 

A presença de árvores mortas é característica natural da floresta e afeta, pela formação de 

clareiras, o recrutamento de novos indivíduos de diferentes espécies. Os indivíduos arbóreos 

foram numerados, etiquetados e identificados até o nível taxonômico mais exclusivo 

possível.  

 

Todas as características dos ambientes foram anotadas em fichas de campo (fitofisionomia, 

evidências de perturbações, relevo, posição topográfica, declividade, umidade, estratos, 

densidade da cobertura, presença de clareiras, musgos, epífitas, cipós e lianas). 
 

  

FOTO 7.3.1.2.1-40: Plaqueteamento e coleta de 

dados (Foto: Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-41: Detalhe da árvore amostrada 

e plaqueteada (Foto: Felipe Marauê, 2014). 
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FOTO 7.3.1.2.1-42: Coleta de dados. Árvores 

sendo mensuradas (Foto: Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-43: Coleta de dados. Árvore 

exótica sendo mensurada (Felipe Marauê, 2014). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-44: Coleta de dados. Árvores 

sendo mensuradas (Foto: Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-45: Coleta de dados. Equipe 

coletando dados em árvores mortas (Felipe 

Marauê, 2014). 

 

 Identificação do Material Botânico 

 

Em campo as espécies vegetais foram identificadas e nomeadas pelo nome popular e 

posteriormente tiveram seus nomes científicos confirmados. Em alguns casos foram feitas 

coletas de amostras para posterior identificação por meio de consulta a bibliografia 

especializada, além da comparação morfológica com outros materiais já identificados no 

Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB), e através de consultas a especialistas. 

Não foram despositadas  exsicatas  em  herbário,  pois  grande  parte do  material 

encontrava-se estéril. As espécies foram classificadas segundo a nomenclatura botânica da 

Lista de Espécies da Flora do Brasil 2012, do Jardim  Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, 

que segue o Angiosperm  Phylogeny Group III - APG III (2013) (FOTOS 7.3.1.2.1-46, 

7.3.1.2.1-47 e 7.3.1.2.1-48). 
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A consulta das espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção foi realizada com base 

na portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, que atualizou a Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, trazendo também, entre outras providências a 

categorização do grau de ameaça, como: Extintas na Natureza (EW), Criticamente em 

Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) e no banco de dados mundial da IUCN 2013 

Red List of Threatened Species e na lista das espécies do Livro Vermelho da Flora do Brasil 

(Martinelli, G. & Moraes. M.D., 2013). As categorias e os critérios utilizados para a 

classificação do status de ameaça seguiram a IUCN (http://www.iucnredlist.org/technical-

documents/categories-and-criteria). A classificação propriamente dita foi realizada conforme 

status constante no Livro Vermelho. Essas análises serão apresentadas mais adiante. 

 

  

FOTO 7.3.1.2.1-46: Herborização de material 

botânico. Arquivo pessoal (Paulo Farag). 
FOTO 7.3.1.2.1-47: Estufa de campo usada para 

desidratação do material coletado (Tetra tech, 

2014). 

 

 

FOTO 7.3.1.2.1-48. Identificação do material 

botânico in loco (Foto: Felipe Marauê). 
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 Métodos Específicos 

 

O levantamento florestal foi realizado, considerando o método censitário, haja vista tratar-se 

de indivíduos arbóreos agrupados ou isolados e dispersos nas áreas do empreendimento. 

 

A definição da metodologia para o levantamento florestal foi planejada e executada 

considerando o grau de alteração da vegetação da ADA do empreendimento, que apresenta 

formações florestais, além de árvores isoladas ou pequenos aglomerados (reboleiras). 

Nesse cenário o método definido para a análise foi o inventário florestal de 100% dos 

indivíduos arbóreos com DAP ≥ 5 cm, ou CAP 15,7 cm. Essa decisão foi baseada na 

impossibilidade de instalações de parcelas amostrais nos pequenos fragmentos e pela 

necessidade de identificação dos indivíduos arbóreos isolados ou que compunham as 

cercas vivas. A área do terreno foi dividida em Setores a fim de estabelecer uma delimitação 

clara para as atividades em campo, como também, propiciar um ordenamento que facilite 

futuras verificações por parte do INEA. Os resultados serão apresentados mais adiante. 

 

 Florística 

 

A análise florística da área de estudo foi realizada por meio do levantamento e 

reconhecimento das espécies vegetais presentes por todo a ADA. Ela teve por objetivo 

levantar as espécies vegetais que não entraram no inventário fitossociológico e 

principalmente embasar a descrição e caracterização florística da área do empreendimento. 

Neste sentido, os resultados dessa análise serão apresentados mais adiante, através da 

descrição florística das tipologias de uso do solo e pela listagem florística das espécies 

observadas. A listagem florística foi obtida nas áreas estudadas e englobam as formas de 

vida: arbustivo, árvore, epífita, erva, herbáceo, herbáceo terrestre, herbáceo/arbustivo e 

trepadeira. Os nomes foram padronizados e conferidos com a listagem do Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro. 

 

 Fitossociologia 

 

O cálculo dos parâmetros fitossociológicos foi realizado com auxílio do software Excel e os 

aspectos estruturais e florísticos das comunidades florestais foram analisados conforme 

parâmetros estabelecidos por ELLENBERG; MUELLER-DOMBOIS (1974) relativos à 

estrutura horizontal. 

 

 Inventário 

 

O Inventário florestal visou, através do seu processamento, à estimativa da área basal, 

número de árvores e volume total dos fustes ocorrentes na área do empreendimento. O 

sistema de amostragem censitário foi empregado devido à distribuição heterogênea dos 

indivíduos arbóreos. 
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Para o cálculo dos volumes individuais das árvores foram utilizados os modelos a seguir por 

apresentarem características similares àquelas encontradas no Inventário Florestal do 

Distrito Industrial de São João da Barra (Ecologus, 2012), sendo eles: 

 

EXP (Ln(V)=-8,4350963+2,27605139 Ln(D)) (Raj² = 93,69%) 

Para a maior parte das áreas 

 

V= -1,717004 + 0,17267(D)² – 0,01104 (D)(H) + 0,00037 (D)²(H) + 0,07455 (H) (Raj² =89,00%) 

Para a espécie Euphorbia tirucalli L. - gaiolinha 

 

Fator de Forma de 0,45 

Para Eucalyptus sp. – eucalipto 

 

Os cálculos envolvidos no processamento do Inventário Florestal foram realizados 

obedecendo aos procedimentos usuais vinculados ao processo empregado, apresentando 

também estatísticas usuais, que serão apresentados mais adiante nesse documento. 

 

o Resultados 

 

 Caracterização dos Setores da ADA 

 

A divisão em Setores teve por objetivo, como já comentado, além de ordenar os trabalhos 

em campo, facilitar futuras verificações dos dados. Neste sentido, abaixo é apresentado um 

breve descritivo dessas áreas. 

 

 Setores 01, 03, 05, 06 e 07 

 

Os Setores 01, 03, 05, 06 e 07 são responsáveis pelos maiores fragmentos de restinga da 

área em estudo. Estão distribuídos pela UTE, áreas dos dutos e da LT. Foi observado que 

o local passa por uma seca acentuada e a falta de água acarretou em muitas árvores mortas, 

o que pode ser observado no censo realizado. Além disto, algumas características que 

denunciam o grau de alteração deste fragmento são arvores altamente perfilhadas - 

demonstrando intensa intervenção humana no passado - baixa diversidade florística e 

vegetação coberta de poeira e com muitas árvores mortas, resultado da proximidade dos 

acessos e do pátio de pedras (em alguns locais). Outra indício que denuncia o grau de 

alteração da área é a presença da palmeira Allagoptera arenaria, espécie resistente a 

impactos, que apresenta alta plasticidade e que é comumente vista em locais em estágios 

inicial e médio de regeneração (MENEZES; ARAUJO, 2000; GRENHA; MACEDO; 

MONTEIRO, 2008). No entanto, apesar do grau de alteração estes Setores apresentaram 

as moitas de restinga em estado razoável de conservação, relembrando a formação original 

a que pertence – Tipo Arbustivo Aberto não Inundado, maior acumulo de serapilheira e 

(pouca) presença de espécies sensíveis a degradação, como a orquídea Vanilla 

chamissonis, características essas que levaram seu enquadramento em Estágio Médio de 
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Regeneração (FOTOS 7.3.1.2.1-49 e 7.3.1.2.1-50). Em alguns casos foi possível observar 

a presença de espécies de maior porte no centro das moitas enquanto outras se agrupam 

sob estas ou na periferia. O acumulo de matéria orgânica também é relativo assim como a 

decomposição, formando um horizonte superficial capaz de suportar o desenvolvimento de 

novas espécies assim como recrutá-las (FOTOS 7.3.1.2.1-51 e 7.3.1.2.1-52). Uma espécie 

que chamou atenção em alguns Setores pela sua quantidade, sobretudo na borda das 

moitas foi a Bromeliaceae Bromelia antiacantha (FOTOS 7.3.1.2.1-53 e 7.3.1.2.1-54). 

 

As seguintes árvores se destacam por apresentarem as maiores alturas: Pera glabrata 

(calombo), Coccoloba alnifolia (bolo), Calyptranthes brasiliensis (joão-branco), Tapirira 

guianensis (micume) e Cupania emarginata (fruto de guaxo). A espécie que se destaca pelo 

grande número de indivíduo é Tapirira guianensis (micume). Outras espécies que merecem 

ser citadas pelo número de representantes são: Pera glabrata (calombo), Calyptranthes 

brasiliensis (joão-branco), Coccoloba alnifolia (bolo) e Eugenia astringens (aperta). Entre as 

trepadeiras foram observadas duas espécies: Smilax rufescens e Abrus precatorius (olho-

de-cobra) (FOTOS 7.3.1.2.1-55 e 7.3.1.2.1-56). Outros indivíduos não-arbóreos encontrados 

e que merecem destaque foram: Bromelia antiacantha, Tocoyena bullata, Anthurium sp., 

Tibouchina clavata, Temnadenia odorifera, Cereus fernambucensis, Hylocereus setaceus, 

Aechmea nudicaulis, Allagoptera arenaria e Pilosocereus arrabidae. As demais espécies 

arbóreas que foram observadas, mas que não tiveram o diâmetro mínimo foram: Psidium 

cattleianum, Byrsonima sericea, Manilkara subsericea, Schinus terebinthifolius e Myrsine 

guianensis. As FOTOS 7.3.1.2.1-57 a 7.3.1.2.1-66 apresentam uma visão geral do que foi 

encontrado. 

 

  

FOTO 7.3.1.2.1-49: Visão externa do fragmento 

do Setor 01, detalhe para o tráfego ao lado 

(foto: Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-50: Detalhe da moita com um 

indivíduo de Clusia hilariana no centro no interior 

do Setor 01 (foto: Felipe Marauê, 2015). 
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FOTO 7.3.1.2.1-51: Visão traseira do Setor 1, já 

sem tanta influência da estrada e com moitas 

melhores formadas (foto: Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-52: Visão interna do Setor 1. 

Detalhe para a palmeira Allagoptera arenaria, 

colonizadora típica de locais alterados (foto: 

Felipe Marauê, 2015). 

 

 

FOTO 7.3.1.2.1-53: Visão interna do Setor 01. 

Indivíduo de Abrus precatorius com fruto (foto: 

Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-54: Visão interna do Setor 01. 

Indivíduo de Smilax rufescens no interior das 

moitas (foto: Felipe Marauê, 2015). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-55: Visão geral do Setor 03 da 

ADA do terreno. (foto: Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-56: Visão geral do Setor 03 da 

ADA do terreno. (foto: Felipe Marauê, 2015). 
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FOTO 7.3.1.2.1-57: Visão do Setor 03. 

Indivíduos de Calyptranthes brasiliensis muito 

perfilhados. Possível consequências de cortes 

passados. (foto: Felipe Marauê, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-58: Visão do Setor 03. Indivíduos 

de Bromelia antiacantha. (foto: Felipe Marauê, 

2015). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-59: Vista externa do Setor 03. 

(foto: Felipe Tieppo, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-60: Vista externa de uma moita 

do Setor 03 com Bromelia antiacantha na 

periferia (foto: Felipe Tieppo, 2015). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-61: Acumulo de serapilheira 

sob uma moita no Setor 03 (foto: Felipe Tieppo, 

2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-62: Aspecto do solo sob a 

serapilheira de uma moita no Setor 03 (foto: 

Felipe Tieppo, 2015). 
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FOTO 7.3.1.2.1-63: Indivíduos da espécie 

Bromelia antiacantha as margens das moitas no 

Setor 4 (foto: Felipe Tieppo, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-64: Exemplar de Bromelia 

antiacantha fértil no Setor 4 (foto: Felipe Tieppo, 

2015). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-65: Indivíduos da espécie 

Aechmea nudicaulis sob uma moita no Setor 4 

(foto: Felipe Tieppo, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-66: Indivíduos da espécie 

Aechmea nudicaulis e Smilax rufescens sob uma 

moita no Setor 4 (foto: Felipe Tieppo, 2015). 

 

 Setores 02 e 08 

 

Os Setores 2 e 8 somam a maior área dentre o total das áreas da UTE, Dutos e LT. 

Igualmente, esses Setores apresentam o maior grau de antropismo, sendo quase que sua 

totalidade coberta por pastagens, fato esse que impossibilitou seu enquadramento em 

relação ao estágio de regeneração. Os indivíduos nativos mensuráveis encontrados isolados 

na área do Setor 2 foram quase que em sua totalidade Schinus terebinthifolius (aroeira), 

formando grandes moitas de uma só planta e com diversos fustes (FOTOS 7.3.1.2.1-67 e 

7.3.1.2.1-68). Os demais indivíduos isolados encontrados no Setor 2 pertencem as espécies 

exóticas Eucalyptus sp. (eucalipto) e Syzygium cumini (jamelão) (FOTOS 7.3.1.2.1-69 e 

7.3.1.2.1-70). Além destas plantas, cercas-viva de da espécie exótica Euphorbia tirucalli 

(gaiolinha) também foram medidas (FOTO 7.3.1.2.1-71). O restante da área, como dito 

anteriormente é recoberta praticamente pastagens abandonadas dominadas pelas espécies 

Sporobolus virginicus e Paspalum maritimum (FOTOS 7.3.1.2.1-72 e 7.3.1.2.1-73). Devido 

a grande seca que a região parece estar passando, a pastagem encontra-se em quase sua 

totalidade morta e seca, com sérios riscos para incêndios (FOTO 7.3.1.2.1-74). Outras 

espécies arbóreas, mas sem o diâmetro mínimo de inclusão, identificadas no Setor 02 e que 
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merecem destaque foram: Inga laurina (ingá) e Maytenus obtusifolium (papagaio). As 

espécies não-arbóreas verificadas foram: Centrosema virginianum, Calotropis procera, 

Allagoptera arenaria, Tocoyena bullata, Tibouchina clavata, Varronia curassavica, Cereus 

fernambucensis, Ramirea maritma, Sida cordifolia, Mandevilla funiformis e Mandevilla sp. 

(FOTOS 7.3.1.2.1-75 e 7.3.1.2.1-76). Especificamente para o Setor 08, a linha de 

transmissão terá seu traçado ligando a subestação de energia do Superporto do Açu 

(FOTOS 7.3.1.2.1-77) à UTE. Há predominância de espécies herbáceas, onde destacam-

se: Paspalum maritmum e Sporobolus virginicus (FOTOS 7.3.1.2.1-78 e 7.3.1.2.1-79). O 

cacto conhecido como cardeiro (Cereus fernambucensis) também se faz presente. Dentro 

da futura faixa de servidão e paralelo à estrada existe um afloramento do lençol freático, 

provocado por escavações passadas, para obtenção de material de empréstimo, onde 

podem ser observados agrupamentos de taboas (Typha domingensis) (FOTOS 7.3.1.2.1-

80). 

 

  

FOTO 7.3.1.2.1-67: Visão do Setor 02. Grande 

moita de aroeira isolada no pasto (foto: Felipe 

Tieppo,2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-68: Visão do Setor 02. Indivíduos 

de jamelão agrupados (foto: Felipe Tieppo,2015). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-69: Visão do Setor 02. 

Indivíduos de jamelão agrupados e ao fundo 

outro agrupamento de eucalipto (foto: Felipe 

Tieppo,2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-70: Visão do Setor 02. Indivíduos 

de eucalipto agrupados (foto: Felipe 

Tieppo,2015). 
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FOTO 7.3.1.2.1-71: Visão do Setor 02. Cerca 

de gaiolinha dividindo o pasto (foto: Felipe 

Tieppo,2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-72: Visão dos Setores 02 e 08. 

Indivíduos de Paspalum maritmum e Ramirea 

maritma ocorrendo no pasto em área de 

depressão um pouco mais úmida (foto: Felipe 

Tieppo,2015). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-73: Visão dos Setores 02 e 08. 

Indivíduos de Sporobolus virginicus ocorrendo 

no pasto em área de depressão um pouco mais 

úmida (foto: Felipe Tieppo). 

FOTO 7.3.1.2.1-74: Visão dos Setores 02 e 08. 

Pastagem morta em virtude da seca que a região 

passa (foto: Felipe Tieppo). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-75: Visão dos Setores 02 e 08. 

Individuo de Allagoptera arenaria ocorrendo 

isolado no pasto (foto: Felipe Tieppo,2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-76: Visão dos Setores 02 e 08. 

Individuo de Centrosema virginianum ocorrendo 

no pasto (foto: Felipe Tieppo,2015). 
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FOTO 7.3.1.2.1-77: Visão da subestação de 

energia do Superporto do Açu, Setor 08 (foto: 

Tetra Tech, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-78: Faixa onde será instalada a 

LT, predominância espécies herbáceas - Setor 

08 (foto: Tetra Tech, 2015). 

  

FOTO 7.3.1.2.1-79: Detalhe da flor da espécie 

herbácea Centrosema virginianum - Setor 08 

(foto: Tetra Tech, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-80: A área lindeira a faixa de 

servidão possui trechos com afloramento do 

lençol freático, com ocorrência da espécie Typha 

domingensis - Setor 08 (foto: Tetra Tech, 2015). 

 

 Setor 04 

 

A faixa de proteção dos dutos correrá junto à estrada. Nesse sentido, as áreas que compõem 

a respectiva faixa encontram-se sob grande influência antrópica, especialmente em função 

da intensa movimentação de caminhões e trabalhadores do CLIPA. As áreas são compostas 

por formações herbáceas com alto grau de antropização, além da espécie invasora 

Calotropis procera. O Setor 04 está coberto por três formações de restinga distintas: a 

formação tipo lagunar, a formação arbustiva aberta não inundável (praial com moitas) e a 

formação reptante. A parte lagunar é representada pela lagoa do Veiga e encontra-se 

coberta predominantemente por ciperáceas e a samambaia-do-brejo (Acrostichum aureum). 

A formação arbustiva aberta não inundável é formada por moitas espaçadas e tem 

predominância das espécies Schinus terebinthifolius, Eugenia sulcata, Pilosocereus 

arrabidae, Cereus fernambucensis, Allagoptera arenaria, Pera glabrata, Scutia arenicola, 

Neoregelia cruenta, Cordia verbenacea, Desmodium incanu e Lantana pohlian. A formação 

reptante tem predominância das espécies Remirea maritime, Ipomoea imperati, Sporobolus 

virginicus, Chamaecyse thymifolia, Panicum racemosum, Hybanthus calceolaria, Blutaparon 
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portulacoides, Mollugo verticilatta, Cynodon dactylon e Borreria verticillata. As FOTOS 

7.3.1.2.1-81 e 7.3.1.2.1-82 ilustram estas formações. 

 

  

FOTO 7.3.1.2.1-81: Formação Tipo Reptante ou 

Praial graminóide com as espécies de cactos, 

pitangas e aroeira (foto: Tetra Tech, 2015). 

FOTO 7.3.1.2.1-82: Área invadida pela espécie 

exótica Calotropis procera (foto: Tetra Tech, 

2015). 

 

 Resultados dos Levantamentos 

 

A forma de apresentação dos resultados obedece a uma classificação segundo sua 

finalidade. Assim os dados foram agrupados e analisados por: 

 

 UTE 

 LT 

 DUTOS 

 

 UTE 

 

o Avaliação Florística 

 

Na área da UTE foram encontrados 1.564 fustes, pertencendo a 785 indivíduos, distribuídos 

em 27 morfoespécies, 25 gêneros e 17 famílias botânicas. No processo de identificação 

realizado, 26 taxa (96,3%) foram identificadas em nível de espécie, sendo um (3,7%) até o 

nível de gênero. A lista das espécies e demais níveis taxonômicos, a partir do nível de 

família, encontrados de forma geral são apresentados no QUADRO 7.3.1.2.1-3. 
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QUADRO 7.3.1.2.1-3 

LISTA DE ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS 

 

Família Binômio Autor Nome Vulgar 

Anacardiaceae 
Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 

Tapirira guianensis Aubl. micume 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 

Celastraceae Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 

Clusiaceae 
Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 

Garcinia brasiliensis Mart. bacupari 

Euphorbiaceae Euphorbia tirucalli L. gaiolinha 

Fabaceae 
Andira fraxinifolia Benth. angelim 

Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. murici 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 

Myrtaceae 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 

Eucalyptus sp.  eucalipto 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho 

Psidium cattleianum Sabine araçá 

Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão 

Nyctaginaceae Guapira pernanbucensis (Casar.) Lundell maria-mole 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. bolo 

Primulaceae 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 

Erythroxylaceae Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 

morta Morta (vazio) morta 

 

De acordo com as listas de espécies ameaçadas consultadas no âmbito do presente estudo, 

tais como a Portaria nº 443/2014 do MMA, IUCN e CITES, foram encontradas 4 (quatro) 

espécies classificadas em algum grau de ameaça na ADA da UTE, sendo 1 (uma) arbórea 

e 3 (três) não arbóreas. O QUADRO 7.3.1.2.1-4 apresenta os resultados. 
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QUADRO 7.3.1.2.1-4 

ESPÉCIES COM ALGUM GRAU DE AMEAÇA IDENTIFICADAS NA ADA DA UTE 

 

Família Gênero Espécie Autor Hábito Lista Status 
Setor 

1 2 3 

Cactaceae Cereus fernambucensis Lem. Herbáceo CITES - x x x 

Cactaceae Pilosocereus arrabidae 
(Lem.) Byles & 

Rowley 
Herbáceo CITES/IUCN - / NT x x x 

Rubiaceae Melanopsidium nigrum Colla Arbusto Portaria 443 VU - - x 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard Árvore IUCN LR-cd - - x 

 

A seguir é apresentada a FIGURA que apresenta a participação percentual das famílias 

botânicas em função do número de gêneros registrados no levantamento (FIGURA 

7.3.1.2.1-8). 

 

FIGURA 7.3.1.2.1-8 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS 

EM FUNÇAO DO NÚMERO DE GÊNEROS 
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o Avaliação Fitossociológica 

 

As espécies mais representativas em termos de número de indivíduos, concentrando mais 

de 50% do total, foram: Tapirira guianensis, Pera glabrata, Schinus terebinthifolius e 

Calyptranthes brasiliensis. O QUADRO 7.3.1.2.1-5 apresenta os parâmetros 

fitossociológicos das espécies arbóreas no levantamento realizado, em ordem decrescente 

de Índice de Valor de Cobertura - IVC (%). 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-5 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DAS ESPÉCIES ARBÓREAS 

 

Binômio Nome Vulgar DA DoA DR Dor IVC 

Tapirira guianensis micume 299 1,9516 19,12 23,01 21,06 

Pera glabrata calombo 264 1,3435 16,88 15,84 16,36 

Schinus terebinthifolius aroeira 154 0,8153 9,85 9,61 9,73 

Calyptranthes brasiliensis joão-branco 150 0,7016 9,59 8,27 8,93 

Myrsine parvifolia capororoquinha 85 0,4064 5,43 4,79 5,11 

Eucalyptus sp. eucalipto 66 0,4656 4,22 5,49 4,85 

Euphorbia tirucalli gaiolinha 75 0,4100 4,80 4,83 4,81 

Coccoloba alnifolia bolo 76 0,3369 4,86 3,97 4,42 

Cupania emarginata fruto-de-guaxo 60 0,3259 3,84 3,84 3,84 

Eugenia astringens aperta-cu 61 0,3168 3,90 3,74 3,82 

morta  morta 49 0,2468 3,13 2,91 3,02 

Syzygium cumini jamelão 41 0,2393 2,62 2,82 2,72 

Byrsonima sericea murici 43 0,2181 2,75 2,57 2,66 

Maytenus obtusifolia papagaio 30 0,1387 1,92 1,64 1,78 

Clusia hilariana abaneiro 27 0,1428 1,73 1,68 1,70 

Protium heptaphyllum almescla 22 0,1112 1,41 1,31 1,36 

Manilkara subsericea maçaranduba 18 0,0883 1,15 1,04 1,10 

Psidium cattleianum araçá 16 0,0755 1,02 0,89 0,96 

Inga laurina ingá-mirim 12 0,0710 0,77 0,84 0,80 

Eugenia punicifolia cambucazinho 3 0,0158 0,19 0,19 0,19 

Cynophalla flexuosa juramento 3 0,0134 0,19 0,16 0,18 

Erythroxylum pulchrum arco-de-pipa 2 0,0113 0,13 0,13 0,13 

Guapira pernanbucensis maria-mole 2 0,0088 0,13 0,10 0,12 

Myrsine guianensis capororoca-folha-larga 2 0,0085 0,13 0,10 0,11 

Andira fraxinifolia angelim 1 0,0053 0,06 0,06 0,06 

Eugenia neonitida pitanga-lagarto 1 0,0050 0,06 0,06 0,06 

Miconia cinnamomifolia canela-veado 1 0,0043 0,06 0,05 0,06 

Garcinia brasiliensis bacupari 1 0,0039 0,06 0,05 0,06 

  1564 8,4811 100 100 100 

Onde: DA = Densidade absoluta; DoA = Dominância Absoluta; DR (%) = Densidade 

Relativa; DoR (%) = Dominância Relativa; e IVC (%) = Índice de Valor de Cobertura. 
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A seguir são apresentadas as FIGURAS das morfoespécies com maior participação 

percentual em termos de Densidade Relativa (DR) (FIGURA 7.3.1.2.1-9) e de Índice de Valor 

de Cobertura – IVC% (FIGURA 7.3.1.2.1-10). 

 

FIGURA 7.3.1.2.1-9 

DEZ MORFOESPÉCIES COM MAIOR PERCENTUAL DE DENSIDADE RELATIVA (DR) 

 

 
 

FIGURA 7.3.1.2.1-10 

DEZ MORFOESPÉCIES COM MAIOR PERCENTUAL DE VALOR DE COBERTURA (VC%) 
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o Inventário Florestal 

 

 Estruturas de Tamanho 

 
A estrutura dos elementos arbóreos examinados em função das distribuições de diâmetros dos 

fustes em diferentes classes de tamanho apontou para uma elevada concentração nas classes 

iniciais, bem como o volume total com casca (FIGURA 7.3.1.2.1-11). Já a estrutura dos elementos 

arbóreos examinados em função das distribuições de alturas totais dos indivíduos em diferentes 

classes de tamanho apontou para uma elevada concentração de indivíduos na classe de 2 a 4 

metros de altura (FIGURA 7.3.1.2.1-12  
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).  

 

FIGURA 7.3.1.2.1-11 

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE FUSTES E DO VOLUME EM FUNÇÃO 

DAS CLASSES DIAMÉTRICAS 
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FIGURA 7.3.1.2.1-12 

DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS 

 

 
 

 Resultados do Censo 

 

A seguir são apresentadas os QUADROS informativos do censo realizado nas áreas da UTE 

(QUADRO 7.3.1.2.1-6 a QUADRO 7.3.1.2.1-9). 
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QUADRO 7.3.1.2.1-6 

RESULTADOS DO CENSO PARA AS VARIÁVEIS NÚMERO DE FUSTES - N, ÁREA BASAL 

(m²) - G E VOLUME TOTAL COM CASCA (m³) - VTc/c 

 

Família Binômio Autor Nome Vulgar N G Vtc/c 

Anacardiaceae 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 154 0,815

3 

2,7467 

Tapirira guianensis Aubl. micume 299 1,951

6 

9,4342 

Burseraceae 
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 22 0,111

2 

0,3545 

Capparaceae 
Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 3 0,013

4 

0,0350 

Celastraceae 
Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 30 0,138

7 

0,3827 

Clusiaceae 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 27 0,142

8 

0,5126 

Garcinia brasiliensis Mart. bacupari 1 0,003

9 

0,0085 

Euphorbiaceae 
Euphorbia tirucalli L. gaiolinha 75 0,410

0 

5,0535 

Fabaceae 

Andira fraxinifolia Benth. angelim 1 0,005

3 

0,0164 

Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim 12 0,071

0 

0,2647 

Malpighiaceae 
Byrsonima sericea DC. murici 43 0,218

1 

0,6906 

Melastomatace

ae 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 1 0,004

3 

0,0101 

Myrtaceae 

Calyptranthes 

brasiliensis 

Spreng. joão-branco 150 0,701

6 

2,0036 

Eucalyptus sp.  eucalipto 66 0,465

6 

1,0134 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 61 0,316

8 

1,2101 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 1 0,005

0 

0,0147 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho 3 0,015

8 

0,0506 

Psidium cattleianum Sabine araçá 16 0,075

5 

0,2166 

Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão 41 0,239

3 

0,9392 
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Família Binômio Autor Nome Vulgar N G Vtc/c 

Nyctaginaceae 
Guapira 

pernanbucensis 

(Casar.) Lundell maria-mole 2 0,008

8 

0,0219 

Peraceae 
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex 

Baill. 

calombo 264 1,343

5 

4,3521 

Polygonaceae 
Coccoloba alnifolia Casar. bolo 76 0,336

9 

0,8742 

Primulaceae 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-

larga 

2 0,008

5 

0,0203 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 85 0,406

4 

1,1763 

Sapindaceae 
Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 60 0,325

9 

1,1226 

Sapotaceae 
Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 18 0,088

3 

0,2677 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 2 0,011

3 

0,0384 

morta 
morta (vazio) morta 49 0,246

8 

0,8010 

Total Geral    156

4 

8,481

1 

33,632

2 
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QUADRO 7.3.1.2.1-7 

NÚMERO DE FUSTES DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Andira fraxinifolia Benth. angelim 1     1 

Byrsonima sericea DC. murici 43     43 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 149 1    150 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 25 2    27 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 76     76 

Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 58 2    60 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 3     3 

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 2     2 

Eucalyptus sp.  eucalipto 48 12 6   66 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 58 2  1  61 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 1     1 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho 3     3 

Euphorbia tirucalli L. gaiolinha 70 5    75 

Garcinia brasiliensis Mart. bacupari 1     1 

Guapira pernanbucensis (Casar.) Lundell maria-mole 2     2 

Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim 12     12 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 18     18 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 30     30 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 1     1 

morta (vazio) morta 46 3    49 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 2     2 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 85     85 
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Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 256 8    264 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 21 1    22 

Psidium cattleianum Sabine araçá 16     16 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 150 4    154 

Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão 37 4    41 

Tapirira guianensis Aubl. micume 244 43 9 2 1 299 

Total Geral   1458 87 15 3 1 1564 
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QUADRO 7.3.1.2.1-8 

ÁREA BASAL (m²) DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Andira fraxinifolia Benth. angelim 0,0053     0,0053 

Byrsonima sericea DC. murici 0,2181     0,2181 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 0,6926 0,0090    0,7016 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 0,1230 0,0198    0,1428 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 0,3369     0,3369 

Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 0,3079 0,0180    0,3259 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 0,0134     0,0134 

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 0,0113     0,0113 

Eucalyptus sp.  eucalipto 0,2692 0,1194 0,0770   0,4656 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 0,2791 0,0208  0,0170  0,3168 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 0,0050     0,0050 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho 0,0158     0,0158 

Euphorbia tirucalli L. gaiolinha 0,3684 0,0416    0,4100 

Garcinia brasiliensis Mart. bacupari 0,0039     0,0039 

Guapira pernanbucensis (Casar.) Lundell maria-mole 0,0088     0,0088 

Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim 0,0710     0,0710 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 0,0883     0,0883 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 0,1387     0,1387 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 0,0043     0,0043 

morta (vazio) morta 0,2216 0,0253    0,2468 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 0,0085     0,0085 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 0,4064     0,4064 
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Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 1,2720 0,0715    1,3435 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 0,1029 0,0083    0,1112 

Psidium cattleianum Sabine araçá 0,0755     0,0755 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 0,7783 0,0370    0,8153 

Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão 0,2024 0,0369    0,2393 

Tapirira guianensis Aubl. micume 1,3969 0,3885 0,1140 0,0323 0,0200 1,9516 

Total Geral   7,4250 0,7959 0,1910 0,0493 0,0200 8,4812 
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QUADRO 7.3.1.2.1-9 

VOLUME TOTAL (m³), COM CASCA, DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Andira fraxinifolia Benth. angelim 0,0164     0,0164 

Byrsonima sericea DC. murici 0,6906     0,6906 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 1,9477 0,0559    2,0036 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 0,3673 0,1453    0,5126 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 0,8742     0,8742 

Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 1,0108 0,1118    1,1226 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 0,0350     0,0350 

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 0,0384     0,0384 

Eucalyptus sp.  eucalipto 0,4893 0,3100 0,2142   1,0134 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 0,8176 0,1548  0,2377  1,2101 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 0,0147     0,0147 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. cambucazinho 0,0506     0,0506 

Euphorbia tirucalli L. gaiolinha 4,6746 0,3789    5,0535 

Garcinia brasiliensis Mart. bacupari 0,0085     0,0085 

Guapira pernanbucensis (Casar.) Lundell maria-mole 0,0219     0,0219 

Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-mirim 0,2647     0,2647 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 0,2677     0,2677 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 0,3827     0,3827 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 0,0101     0,0101 

morta (vazio) morta 0,6567 0,1443    0,8010 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 0,0203     0,0203 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 1,1763     1,1763 
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Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 3,9082 0,4439    4,3521 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 0,3087 0,0459    0,3545 

Psidium cattleianum Sabine araçá 0,2166     0,2166 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 2,5025 0,2442    2,7467 

Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão 0,7016 0,2376    0,9392 

Tapirira guianensis Aubl. micume 5,0936 2,4759 1,0988 0,4219 0,3441 9,4342 

Total Geral   26,5673 4,7483 1,3129 0,6596 0,3441 33,6322 
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 Síntese do Diagnóstico para as Áreas da UTE 

 

Número de Fustes 1564 

Número de Indivíduos 785 

Número de Espécies Arbóreas 28 

Média de DAP (cm) 6,9 

Máximo de DAP (cm) 25,5 

DesvPadp de DAP 2,1 

Mínimo de Ht (altura total - m) 1,9 

Média de Ht (altura total - m) 3,3 

Máx de Ht (altura total - m) 7,0 

DesvPadp de Ht  0,7 

Soma de G (área basal – m²) 8,4811 

Média de G (área basal – m²) 0,0054 

Soma de Vtc/c (m³) 33,6322 

Média de Vtc/c (m³) 0,0215 

 

 Linha de Transmissão 

 

o Avaliação Florística 

 

Na área da UTE, foram encontrados 639 fustes, pertencendo a 314 indivíduos, distribuídos 

em 18 morfoespécies, 14 gêneros e 14 famílias botânicas. No processo de identificação 

realizado, 18 taxa (100%) foram identificadas em nível de espécie. A lista das espécies e 

demais níveis taxonômicos, a partir do nível de família, encontrados de forma geral são 

apresentados no QUADRO 7.3.1.2.1-10. 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-10 

LISTA DE ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS 

 

Família Binômio Autor Nome Vulgar 

Anacardiaceae 
Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 

Tapirira guianensis Aubl. micume 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 

Celastraceae Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 

Clusiaceae Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. murici 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 

Myrtaceae 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 

Psidium cattleianum Sabine araçá 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 
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Família Binômio Autor Nome Vulgar 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. bolo 

Primulaceae 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 

Erythroxylaceae Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 

morta morta (vazio) morta 

 

De acordo com as listas de espécies ameaçadas consultadas no âmbito do presente estudo, 

tais como a Portaria nº 443/2014 do MMA, IUCN e CITES, foram encontradas 3 (três) 

espécies não arbóreas classificadas em algum grau de ameaça na ADA da LT. O QUADRO 

7.3.1.2.1-11 apresenta os resultados. 

 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-11 

ESPÉCIES COM ALGUM GRAU DE AMEAÇA IDENTIFICADAS NA ADA DA LT 

 

 

A seguir é apresentada a FIGURA que apresenta a participação percentual das famílias 

botânicas em função do número de gêneros registrados no levantamento (FIGURA 

7.3.1.2.1-13). 

 
  

Família Gênero Espécie Autor Hábito Lista Status 
Setores 

5 7 8 

Cactacea

e 
Cereus fernambucensis Lem. Arbusto CITES - - x x 

Cactacea

e 
Pilosocereus arrabidae 

(Lem.) 

Byles & 

Rowley 

Arbusto CITES/IUCN - / NT - x x 

Cactacea

e 
Melocactus violaceus Pfeiff. Arbusto 

CITES/IUCN/

Portaria 443 

- / VU / 

VU 
- x - 
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FIGURA 7.3.1.2.1-13 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS 

EM FUNÇAO DO NÚMERO DE GÊNEROS 

 

 

o Avaliação Fitossociologia 

 

As espécies mais representativas em termos de número de indivíduos, concentrando mais 

de 50% do total, foram: Pera glabrata, Tapirira guianensis e Calyptranthes brasiliensis. O 

QUADRO 7.3.1.2.1-12 apresenta os parâmetros fitossociológicos das espécies arbóreas no 

levantamento realizado, em ordem decrescente de Índice de Valor de Cobertura - IVC (%). 
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QUADRO 7.3.1.2.1-12 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DAS ESPÉCIES ARBÓREAS 

 

Binômio Nome Vulgar DA DoA DR Dor IVC 

Pera glabrata calombo 189 0,9699 29,58 27,53 28,55 

Tapirira guianensis micume 94 0,5873 14,71 16,67 15,69 

Cupania emarginata fruto-de-guaxo 57 0,3136 8,92 8,90 8,91 

Calyptranthes brasiliensis joão-branco 60 0,2874 9,39 8,16 8,77 

Eugenia astringens aperta-cu 60 0,2860 9,39 8,12 8,75 

Clusia hilariana abaneiro 40 0,2845 6,26 8,08 7,17 

Protium heptaphyllum almescla 28 0,2090 4,38 5,93 5,16 

Coccoloba alnifolia bolo 22 0,1199 3,44 3,40 3,42 

Myrsine parvifolia capororoquinha 21 0,0988 3,29 2,80 3,04 

Schinus terebinthifolius aroeira 19 0,0908 2,97 2,58 2,77 

Maytenus obtusifolia papagaio 9 0,0561 1,41 1,59 1,50 

Psidium cattleianum araçá 10 0,0495 1,56 1,41 1,49 

Byrsonima sericea murici 10 0,0475 1,56 1,35 1,46 

Erythroxylum pulchrum arco-de-pipa 6 0,0393 0,94 1,11 1,03 

Manilkara subsericea maçaranduba 6 0,0370 0,94 1,05 0,99 

Cynophalla flexuosa juramento 4 0,0238 0,63 0,67 0,65 

morta morta 2 0,0130 0,31 0,37 0,34 

Miconia cinnamomifolia canela-veado 1 0,0050 0,16 0,14 0,15 

Myrsine guianensis capororoca-folha-larga 1 0,0045 0,16 0,13 0,14 

  639 3,5227 100 100 100 

Onde: DA = Densidade absoluta; DoA = Dominância Absoluta; DR (%) = Densidade 

Relativa; DoR (%) = Dominância Relativa; e IVC(%) = Índice de Valor de Cobertura. 

 

A seguir são apresentadas as FIGURAS das morfoespécies com maior a participação 

percentual em termos de Densidade Relativa (DR) (FIGURA 7.3.1.2.1-14) e de Índice de 

Valor de Cobertura – IVC% (FIGURA 7.3.1.2.1-15). 
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FIGURA 7.3.1.2.1-14 

DEZ MORFOESPÉCIES COM MAIOR PERCENTUAL DE DENSIDADE RELATIVA 

 

 

 

 

FIGURA 7.3.1.2.1-15 

DEZ MORFOESPÉCIES COM MAIOR PERCENTUAL DE IVC (%) 
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o Inventário Florestal 

 

 Estruturas de Tamanho 

 

A estrutura dos elementos arbóreos examinados em função das distribuições de diâmetros 

dos fustes em diferentes classes de tamanho apontou para uma elevada concentração nas 

classes iniciais, bem como o volume total com casca (FIGURA 7.3.1.2.1-16). Já a estrutura 

dos elementos arbóreos examinados em função das distribuições de alturas totais dos 

indivíduos em diferentes classes de tamanho apontou para uma elevada concentração de 

indivíduos na classe de 2 a 4 metros de altura FIGURA 7.3.1.2.1-17. 

 

FIGURA 7.3.1.2.1-16 

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE FUSTES E DO VOLUME EM FUNÇÃO  

DA CLASSE DIAMÉTRICA 
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FIGURA 7.3.1.2.1-17 

DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS 

 

 
 

 

 

 Resultados do Censo 

 

A seguir são apresentadas os QUADROS informativos do censo realizado nas áreas da LT, 

por Setor (do QUADRO 7.3.1.2.1-13 até o QUADRO 7.3.1.2.1-16). 
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QUADRO 7.3.1.2.1-13 

RESULTADOS DO CENSO PARA AS VARIÁVEIS NÚMERO DE FUSTES - N, ÁREA BASAL (m²) - G E  

VOLUME TOTAL COM CASCA (m³) – VTc/c 

 

Família Binômio Autor Nome Vulgar N G Vtc/c 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 19 0,0908 0,2575 

 Tapirira guianensis Aubl. micume 94 0,5873 2,5726 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 28 0,2090 1,2757 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 4 0,0238 0,0879 

Celastraceae Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 9 0,0561 0,2734 

Clusiaceae Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 40 0,2845 1,9097 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. murici 10 0,0475 0,1345 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 1 0,0050 0,0147 

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 60 0,2874 0,8541 

 Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 60 0,2860 0,8168 

 Psidium cattleianum Sabine araçá 10 0,0495 0,1482 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 189 0,9699 3,1899 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. bolo 22 0,1199 0,4485 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 1 0,0045 0,0115 

 Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 21 0,0988 0,2734 

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 57 0,3136 1,1050 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 6 0,0370 0,1583 

Erythroxylaceae Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 6 0,0393 0,1917 

morta morta (vazio) morta 2 0,0130 0,0534 

Total Geral    639 3,5227 13,7769 

 

 



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.3-72  

QUADRO 7.3.1.2.1-14 

NÚMERO DE FUSTES DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Byrsonima sericea DC. murici 10     10 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 59 1    60 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 31 6  2 1 40 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 20 2    22 

Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 55 2    57 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 4     4 

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 5 1    6 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 60     60 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 5 1    6 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 8  1   9 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 1     1 

morta (vazio) morta 2     2 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 1     1 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 21     21 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 183 5 1   189 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 19 6 3   28 

Psidium cattleianum Sabine araçá 10     10 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 19     19 

Tapirira guianensis Aubl. micume 77 16 1   94 

Total Geral   590 40 6 2 1 639 
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QUADRO 7.3.1.2.1-15 

ÁREA BASAL (m²) DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (ccm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Byrsonima sericea DC. murici 0,0475     0,0475 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 0,2794 0,0080    0,2874 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 0,1730 0,0533  0,0380 0,0203 0,2845 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 0,1004 0,0195    0,1199 

Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 0,2941 0,0195    0,3136 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 0,0238     0,0238 

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 0,0280 0,0113    0,0393 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 0,2860     0,2860 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 0,0273 0,0098    0,0370 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 0,0431  0,0130   0,0561 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 0,0050     0,0050 

morta (vazio) morta 0,0130     0,0130 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 0,0045     0,0045 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 0,0988     0,0988 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 0,9129 0,0438 0,0133   0,9699 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 0,1083 0,0580 0,0428   0,2090 

Psidium cattleianum Sabine araçá 0,0495     0,0495 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 0,0908     0,0908 

Tapirira guianensis Aubl. micume 0,4308 0,1428 0,0138   0,5873 

Total Geral   3,0159 0,3658 0,0828 0,0380 0,0203 3,5227 
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QUADRO 7.3.1.2.1-16 

VOLUME TOTAL (m³), COM CASCA, DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Byrsonima sericea DC. murici 0,1345     0,1345 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 0,8114 0,0428    0,8541 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 0,6163 0,3271  0,6124 0,3540 1,9097 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 0,3098 0,1387    0,4485 

Cupania emarginata Cambess. fruto-de-guaxo 0,9704 0,1346    1,1050 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 0,0879     0,0879 

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. LC arco-de-pipa 0,0988 0,0929    0,1917 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 0,8168     0,8168 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard maçaranduba 0,0912 0,0671    0,1583 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 0,1443  0,1291   0,2734 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin. canela-veado 0,0147     0,0147 

morta (vazio) morta 0,0534     0,0534 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-folha-larga 0,0115     0,0115 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 0,2734     0,2734 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 2,7877 0,2674 0,1348   3,1899 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 0,3927 0,4047 0,4782   1,2757 

Psidium cattleianum Sabine araçá 0,1482     0,1482 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira 0,2575     0,2575 

Tapirira guianensis Aubl. micume 1,5303 0,8957 0,1467   2,5726 

Total Geral   9,5508 2,3710 0,8888 0,6124 0,3540 13,7769 
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 Síntese do Diagnóstico para as áreas da LT 

 

Número de Fustes 639 

Número de Indivíduos 314 

Número de Espécies Arbóreas 19 

Média de DAP (cm) 7,0 

Máximo de DAP (cm) 25,8 

DesvPadp de DAP 2,3 

Mínimo de Ht (altura total - m) 2,0 

Média de Ht (altura total - m) 3,1 

Máx de Ht (altura total - m) 4,8 

DesvPadp de Ht  0,6 

Soma de G (área basal – m²) 3,5227 

Média de G (área basal – m²) 0,0055 

Soma de Vtc/c (m³) 13,7769 

Média de Vtc/c (m³) 0,0216 

 

 Dutos 

 

o Avaliação Florística 

 

Na área dos Dutos, foram encontrados 160 fustes, pertencendo a 95 indivíduos, distribuídos 

em 15 morfoespécies, 12 gêneros e 13 famílias botânicas. No processo de identificação 

realizado, 15 taxas (100%) foram identificadas em nível de espécie. A lista das espécies e 

demais níveis taxonômicos, a partir do nível de família, encontrados de forma geral são 

apresentados no QUADRO 7.3.1.2.1-17. 
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QUADRO 7.3.1.2.1-17 

LISTA DE ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS 

 

Família Binômio Autor Nome Vulgar 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. micume 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 

Celastraceae Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 

Clusiaceae Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 

Ebenaceae Diospyros inconstans Jacq. fruta-cor 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. murici 

Myrtaceae 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 

Psidium cattleianum Sabine araçá 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. bolo 

Primulaceae Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 

Moraceae Ficus tomentella (Miq.) figueira-vermelha 

 

De acordo com as listas de espécies ameaçadas consultadas no âmbito do presente estudo, 

tais como a Portaria nº 443/2014 do MMA, IUCN e CITES, foram encontradas 4 (quatro) 

espécies classificadas em algum grau de ameaça na ADA da Faixa de Dutos, sendo 1 (uma) 

arbórea e 3 (três) não arbóreas. O QUADRO 7.3.1.2.1-18 apresenta os resultados. 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-18 

ESPÉCIES COM ALGUM GRAU DE AMEAÇA IDENTIFICADAS NA ADA DA FAIXA DE DUTOS 

 

Família Gênero Espécie Autor Hábito Lista Status 
  

4 6 

Cactaceae Cereus fernambucensis Lem. Arbusto CITES - - x 

Cactaceae Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley Arbusto CITES/IUCN - / NT x x 

Rubiaceae Melanopsidium nigrum Colla Arbusto Portaria 443 VU - x 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard Árvore IUCN LR-cd - x 

 

A seguir é apresentada a FIGURA que apresenta a participação percentual das famílias 

botânicas em função do número de gêneros registrados no levantamento (FIGURA 

7.3.1.2.1-19). 
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FIGURA 7.3.1.2.1-19 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS 

EM FUNÇAO DO NÚMERO DE GÊNEROS 

 

 
 

o Avaliação Fitossociologia 

 

As espécies mais representativas em termos de número de indivíduos, concentrando mais 

de 55% do total, foram: Eugenia astringens, Calyptranthes brasiliensis, Clusia hilariana e 

Coccoloba alnifolia. 

 

O QUADRO 7.3.1.2.1-19 apresenta  os parâmetros  fitossociológicos  das  espécies 

arbóreas no levantamento realizado, em ordem decrescente de Índice de Valor de Cobertura 

- IVC (%). 
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QUADRO 7.3.1.2.1-19 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DAS ESPÉCIES ARBÓREAS 

 

Binômio Nome Vulgar DA DoA DR Dor IVC 

Eugenia astringens aperta-cu 28 0,1398 17,50 15,31 16,41 

Calyptranthes brasiliensis joão-branco 26 0,1325 16,25 14,52 15,38 

Clusia hilariana abaneiro 18 0,1589 11,25 17,41 14,33 

Coccoloba alnifolia bolo 17 0,0875 10,63 9,59 10,11 

Pera glabrata calombo 15 0,0764 9,38 8,37 8,87 

Maytenus obtusifolia papagaio 12 0,0586 7,50 6,42 6,96 

Protium heptaphyllum almescla 11 0,0619 6,88 6,78 6,83 

Cynophalla flexuosa juramento 8 0,0401 5,00 4,40 4,70 

Ficus tomentella figueira-vermelha 4 0,0476 2,50 5,22 3,86 

Tapirira guianensis micume 5 0,0304 3,13 3,33 3,23 

Myrsine parvifolia capororoquinha 5 0,0225 3,13 2,47 2,80 

Psidium cattleianum araçá 4 0,0185 2,50 2,03 2,26 

Diospyros inconstans fruta-cor 3 0,0198 1,88 2,16 2,02 

Byrsonima sericea murici 2 0,0095 1,25 1,04 1,15 

Eugenia neonitida pitanga-lagarto 2 0,0088 1,25 0,96 1,10 

  160 0,9127 100 100 100 

Onde: DA = Densidade absoluta; DoA = Dominância Absoluta; DR (%) = Densidade Relativa; 

DoR (%) = Dominância Relativa; e IVC(%) = Índice de Valor de Cobertura 

 

A seguir são apresentadas as FIGURAS das morfoespécies com maior a participação 

percentual em termos de Densidade Relativa (DR) e de Índice de Valor de Cobertura – IVC 

(%) (FIGURA 7.3.1.2.1-20 e 21). 
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FIGURA 7.3.1.2.1-20 

DEZ MORFOESPÉCIES COM MAIOR PERCENTUAL DE DENSIDADE RELATIVA 

 

 
 

FIGURA 7.3.1.2.1-21 

DEZ MORFOESPÉCIES COM MAIOR PERCENTUAL DE VALOR DE COBERTURA (%) 
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o Inventário Florestal 

 

 Estruturas de Tamanho 

 

A estrutura dos elementos arbóreos examinados em função das distribuições de diâmetros 

dos fustes em diferentes classes de tamanho apontou para uma elevada concentração nas 

classes iniciais, bem como o volume total com casca (FIGURA 7.3.1.2.1-22). 

  

Já a estrutura dos elementos arbóreos examinados em função das distribuições de alturas 

totais dos indivíduos em diferentes classes de tamanho apontou para uma elevada 

concentração de indivíduos na classe de 2 a 4 metros de altura (FIGURA 7.3.1.2.1-23). 

 

 Resultados do Censo 

 

A seguir são apresentadas os QUADROS informativos do censo realizado nas áreas dos 

dutos por Setor (do QUADRO 7.3.1.2.1-20 até o QUADRO 7.3.1.2.1-). 

 

FIGURA 7.3.1.2.1-22  

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE FUSTES E DO VOLUME EM FUNÇÃO 

 DA CLASSE DIAMÉTRICA 
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FIGURA 7.3.1.2.1-23 

DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS 

 

 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-20 

RESULTADOS DO CENSO PARA AS VARIÁVEIS NÚMERO DE FUSTES - N, ÁREA BASAL 

(m²) - G E VOLUME TOTAL COM CASCA (m³) – VTc/c 

 

Família Binômio Autor Nome Vulgar N G Vtc/c 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. micume 5 0,0304 0,1149 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 11 0,0619 0,2230 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 8 0,0401 0,1220 

Celastraceae Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 12 0,0586 0,2061 

Clusiaceae Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 18 0,1589 1,1627 

Ebenaceae Diospyros inconstans Jacq. fruta-cor 3 0,0198 0,0826 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. murici 2 0,0095 0,0270 

Myrtaceae 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 26 0,1325 0,4084 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 28 0,1398 0,4196 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 2 0,0088 0,0219 

Psidium cattleianum Sabine araçá 4 0,0185 0,0510 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 15 0,0764 0,2560 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. bolo 17 0,0875 0,2853 

Primulaceae Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 5 0,0225 0,0588 

Moraceae Ficus tomentella (Miq.) figueira-vermelha 4 0,0476 0,4740 

Total Geral    160 0,9127 3,9134 
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QUADRO 7.3.1.2.1-21 

NÚMERO DE FUSTES DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 

Byrsonima sericea DC. murici 2    2 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 26    26 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 8 8 1 1 18 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 16 1   17 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 8    8 

Diospyros inconstans Jacq. fruta-cor 3    3 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 28    28 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 2    2 

Ficus tomentella (Miq.) figueira-vermelha 1  3  4 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 12    12 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 5    5 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 15    15 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 11    11 

Psidium cattleianum Sabine araçá 4    4 

Tapirira guianensis Aubl. micume 5    5 

Total Geral   146 9 4 1 160 
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QUADRO 7.3.1.2.1-22 

ÁREA BASAL (m²) DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 

Byrsonima sericea DC. murici 0,0095    0,0095 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 0,1325    0,1325 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 0,0455 0,0831 0,0133 0,0170 0,1589 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 0,0795 0,0080   0,0875 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 0,0401    0,0401 

Diospyros inconstans Jacq. fruta-cor 0,0198    0,0198 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 0,1398    0,1398 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 0,0088    0,0088 

Ficus tomentella (Miq.) figueira-vermelha 0,0059  0,0418  0,0476 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 0,0586    0,0586 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 0,0225    0,0225 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 0,0764    0,0764 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 0,0619    0,0619 

Psidium cattleianum Sabine araçá 0,0185    0,0185 

Tapirira guianensis Aubl. micume 0,0304    0,0304 

Total Geral   0,7495 0,0911 0,0550 0,0170 0,9127 
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QUADRO 7.3.1.2.1-23 

VOLUME TOTAL (m³), COM CASCA, DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, POR CLASSE DIAMÉTRICA 

 

Binômio Autor Nome Vulgar 
Classe de diâmetro (cm) 

Total 
<10 10-15 15-20 20-25 

Byrsonima sericea DC. murici 0,0270    0,0270 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. joão-branco 0,4084    0,4084 

Clusia hilariana Schltdl. abaneiro 0,1644 0,6259 0,1348 0,2377 1,1627 

Coccoloba alnifolia Casar. bolo 0,2425 0,0428   0,2853 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl juramento 0,1220    0,1220 

Diospyros inconstans Jacq. fruta-cor 0,0826    0,0826 

Eugenia astringens Cambess. aperta-cu 0,4196    0,4196 

Eugenia neonitida Sobral pitanga-lagarto 0,0219    0,0219 

Ficus tomentella (Miq.) figueira-vermelha 0,0212  0,4528  0,4740 

Maytenus obtusifolia Mart. papagaio 0,2061    0,2061 

Myrsine parvifolia A.DC. capororoquinha 0,0588    0,0588 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. calombo 0,2560    0,2560 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand almescla 0,2230    0,2230 

Psidium cattleianum Sabine araçá 0,0510    0,0510 

Tapirira guianensis Aubl. micume 0,1149    0,1149 

Total Geral   2,4194 0,6686 0,5876 0,2377 3,9134 
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 Síntese do Diagnóstico para a Área dos Dutos 

 

Número de Fustes 160 

Número de Indivíduos 95 

Número de Espécies Arbóreas 15 

Média de DAP 7,3 

Média de DAP (cm) 21,6 

Máximo de DAP (cm) 2,7 

DesvPadp de DAP 1,6 

Mínimo de Ht (altura total - m) 2,8 

Média de Ht (altura total - m) 4,3 

Máx de Ht (altura total - m) 0,6 

DesvPadp de Ht  0,9127 

Soma de G (área basal – m²) 0,0057 

Média de G (área basal – m²) 3,9134 

Soma de Vtc/c (m³) 0,0245 

 

 Flora – Espécies Bioindicadoras 

 

As espécies bioindicadoras registradas na ADA da UTE Novo são do tipo ameaçadas de 

extinção, conforme detalhamento apresentado a seguir. Não foram registradas espécies 

endêmicas, raras ou de outros tipos. 

 

o Espécies Ameaçadas de Extinção 

 

A conservação da flora no Brasil é um desafio e nesse sentido os esforços público-privados 

possuem papéis complementares e fundamentais. O Brasil, como signatário da Convenção 

da Diversidade Biológica e das Metas de Aichi, tem promovido esforços no sentido de 

organizar e atualizar as listas de espécies ameaçadas brasileiras. 

 

Em 2014 o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria nº 443, revogou a Instrução 

Normativa nº 6/2008 ao publicar a nova lista das espécies ameaçadas, intitulada “Lista 

Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção”. Neste sentido, o presente 

trabalho considerou a referida lista para as análises sobre o tema, que revelou duas 2 (duas) 

espécies ameaçadas na ADA do projeto: a Cactaceae Melocactus violaceus e a Rubiaceae 

Melanopsidium nigrum. 
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Em relação às outras referências consultadas, como por exemplo a lista não oficial da IUCN, 

foram observadas na ADA as espécies Pilosocereus arrabidae, cuja situação é Quase 

Ameaçada (NT, da sigla em inglês), Melocactus violaceus, que está Em Perigo (EN, da sigla 

em inglês) e Manilkara subsericea, que se encontra Em Baixo Risco, porém Dependente de 

Medidas de Conservação (LR/cd, da sigla em inglês). 

 

Em relação à lista não oficial CITES foram encontradas as espécies Melocactus violaceus, 

Pilosocereus arrabidae e Cereus fernambucensis. 

 

Concluindo, o levantamento primário na ADA diagnosticou ao todo 5 (cinco) espécies em 

algum grau de ameaça, sendo 2 (duas) constantes na Portaria nº 443/2014, 3 (três) nos 

apêndices das listas CITES e 3 (três) na listagem da IUCN (QUADRO 7.3.1.2.1-24). 
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QUADRO 7.3.1.2.1-24 

LISTA DAS ESPÉCIES COM ALGUM GRAU DE AMEAÇA ENCONTRADAS NO CENSO 

 

Família Gênero Espécie Autor Hábito Lista Status 
Setor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cactaceae Cereus fernambucensis Lem. Herbáceo CITES - x x x - - x x x 

Cactaceae Pilosocereus arrabidae 
(Lem.) Byles & 

Rowley 
Herbáceo CITES / IUCN - / NT x x x x - x x x 

Cactaceae Melocactus violaceus Pfeiff. Herbáceo 
CITES / IUCN / 

Portaria 443 
- / EN / VU - - - - - - x - 

Rubiaceae Melanopsidium nigrum Colla Arbusto Portaria 443 VU - - x - - x - - 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard Árvore IUCN LR-cd - - x - - x - - 
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o Espécies Potenciais para Aproveitamentos Diversos 

 

Os usos potencias para as espécies encontradas podem ser exemplificados como: utilização 

em programas de recomposição, relativos à fauna, espécies potencias para paisagismo ou 

arborização urbana. O QUADRO 7.3.1.2.1-25 e o QUADRO 7.3.1.2.1-26 resumem essas 

potencialidades. 

 

QUADRO 7.3.1.2.1-25 

ESPÉCIES ARBÓREAS POTENCIAIS PARA USOS DIVERSOS 

 

Família Gênero Epíteto Nome vulgar Usos 

Anarcadiaceae 

Schinus terebinthifolius aroeira 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Tapirira guianensis micume 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Burseraceae Protium heptaphyllum almescla  
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Capparaceae Cynophalla flexuosa juramento Atrativo Fauna 

Celastraceae Maytenus obtusifolia papagaio 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Clusiaceae Clusia hilariana abaneiro 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Fabaceae 

Andira fraxinifolia angelim 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Inga laurina ingá 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Malpighiaceae Byrsonima sericea murici 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Myrtaceae 

Calyptranthes brasiliensis joão-branco Recomposição e Atrativo Fauna 

Psidium cattleianum 
araçá-casca-

grossa 
Recomposição e Atrativo Fauna 

Peraceae Pera glabrata calombo 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia bolo 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Primulaceae 

Myrsine parvifolia capororoquinha 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Myrsine umbellata capororoca 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Sapindaceae Cupania emarginata camboatá 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Sapotaceae Manilkara subsericea massaranduba 
Arborização, Recomposição e Atrativo 

Fauna 
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QUADRO 7.3.1.2.1-26 

ESPÉCIES NÃO ARBÓREAS POTENCIAIS PARA USOS DIVERSOS 

 

Família Gênero Epíteto Usos 

Araceae Anthurium cf. harrisii Paisagismo 

Arecaceae Alegoptera arenaria 
Paisagismo, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Bromeliaceae 

Aechmea nudicaulis 
Paisagismo, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Bromelia antiacantha 
Paisagismo, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Cactaceae 

Cereus fernambucensis 
Paisagismo, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Hylocereus setaceus 
Paisagismo, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Pilosocereus arrabidae 
Paisagismo, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

Orchidaceae Vanilla  chamissonis 
Paisagismo, Recomposição e Atrativo 

Fauna 

 

 Estimativas de Supressão de Vegetação em Hectares 

 

As estimativas de supressão consideraram toda a vegetação existente na ADA, o que inclui 

fragmentos florestais, aglomerados de árvores e cercas vivas, totalizando cerca de 14 

hectares. O QUADRO 7.3.1.2.1-27 e a FIGURA 7.3.1.2.1-24 apresentam os resultados em 

hectares por tipologia das vegetações passíveis de supressão. 
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QUADRO 7.3.1.2.1-27 

ESTIMATIVAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA ADA 

 

Tipologias vegetais passíveis de supressão (ha) 

Estrutura Fisionomia Hectares 

FAIXA DE 
DUTOS 

Restinga tipo arbustiva não inundada em estágio médio de 
regeneração 

1,96 

Restinga tipo arbustiva não inundada em estágio médio de 
regeneração (formação praial com moitas) 

0,28 

Restinga tipo reptante 0,45 

FAIXA DE DUTOS Total 2,69 

LT 
Restinga tipo arbustiva não inundada em estágio médio de 
regeneração 

1,70 

LT Total 1,70 

UTE 

Restinga tipo arbustiva não inundadA em estágio médio de 
regeneração 

8,78 

Elementos arbóreos isolados 0,46 

Eucalyptus sp 0,06 

Euphorbia tirucali 0,23 

Syzygium cumini 0,07 

UTE Total 9,60 

TOTAL GERAL 14,00 
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FIGURA 7.3.1.2.1-24 

ÁREAS SUSCETÍVEIS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA ADA 

 

 

7.3.1.2.2 Fauna 

 

 Introdução 

 

A paisagem da região das áreas de influência da UTE Novo Tempo é dominada por áreas 

agrícolas e urbanas em expansão, com poucos remanescentes florestais de restinga. A 

redução de ambientes vegetais primitivos, a degradação da qualidade dos cursos d’água e 

a caça predatória são os três principais fatores responsáveis pela redução da diversidade 

da fauna silvestre. 
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Mais recentemente, a partir de meados de 2008, um outro fator relevante passou a atuar na 

região, somando-se aos listados acima: nesta data foi dado início à implantação dos 

empreendimentos industriais da região do Açu, os quais vêm contribuindo com a 

intensificação do uso alternativo do solo, principalmente nas imediações da UTE Novo 

Tempo. Este processo pode ser melhor observado na FIGURA 7.3.1.2.2-1, a qual apresenta 

o histórico de uso e ocupação do solo na região de inserção do projeto. Esta gradativa 

diminuição quali-quantitativa de ambientes naturais, além dos habitats e recursos naturais 

associados, agravou a situação da fauna nos últimos anos. 

 

Neste contexto de fragmentação dos ambientes naturais da região de estudo, as espécies 

tipicamente florestais (hilófilas), cujas necessidades de qualidade (nichos ecológicos) e 

quantidade (extensão) de habitats são maiores, foram sendo substituídas por hemerófilas, 

cujos ambientes são influenciados pelo homem e apresentam pouca variabilidade ecológica. 
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O presente estudo teve como objetivo diagnosticar os povoamentos faunísticos ocorrentes 

nos ambientes do Compartimento Continental das áreas de influência do empreendimento, 

considerando os grupos de aves, répteis, anfíbios e mamíferos, além dos peixes de lagoa. 

 

Durante os levantamentos, procurou-se obter subsídios para alcançar tais objetivos: 

 

 Inventariar a fauna local com base na compilação de dados secundários colocalizados 

e atuais, buscando enfatizar a caracterização das espécies ameaçadas de extinção, 

raras, endêmicas, e/ou de maior relevância taxonômica; 

 Investigar as taxocenoses ocorrentes na AID e ADA; 

 Identificar habitats disponíveis e a fauna associada, observando a existência de 

variações na sua composição; 

 Contribuir com informações a respeito da biologia das espécies inventariadas; 

 Indicar possíveis interferências do empreendimento sobre a composição e estruturação 

da fauna local; 

 Avaliar necessidade de monitoramento para potenciais grupos faunísticos; 

 Indicar possíveis medidas e ações ambientais com a finalidade de mitigar e ou 

compensar os possíveis impactos gerados pelo empreendimento. 

 

 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico da fauna foi resultado de uma investigação zoogeográfica, ou seja, uma 

abordagem da distribuição espacial dos povoamentos faunísticos com provável ocorrência 

nas áreas de influência da UTE Novo Tempo. 

 

O levantamento da fauna ocorrente nas áreas de influência foi subsidiado essencialmente 

por consultas bibliográficas em documentos oficiais, como Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), recentes, de empreendimentos colocalizados à UTE Novo Tempo, além de 

artigos científicos. 

 

Para o entendimento e discussão a respeito da real situação da qualidade da fauna foi 

considerada a evolução dos ecossistemas sob influência do Clipa e do atual 

empreendimento, considerando o grau de alteração imposto pelas atividades antrópicas das 

últimas décadas, em especial a dos últimos anos, conforme apresentado anteriormente na 

FIGURA 7.3.1.2.2-1. 

 

A ocorrência de alguns povoamentos faunísticos, mais especificamente os bioindicadores, 

foi utilizada como qualificadora ambiental, uma vez que a presença destes grupos reflete o 

grau de artificialismo presente. 

 

Neste sentido, os grupos de vertebrados a serem utilizados como qualificadores dos 

ambientes do ecossistema terrestre serão os da avifauna, herpetofauna e mastofauna, 

sensíveis à alterações da estrutura da vegetação. Em relação ao ecossistema límnico, foi 

investigada a biodiversidade dos peixes das lagoas litorâneas sob influência do projeto. A 
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biodiversidade da biota marinha será apresentada em item específico, no diagnóstico do 

Compartimento Marinho. 

 

 Aspectos Zoogeográficos Regionais 

 

A restinga é um ecossistema geologicamente recente com condições extremas, 

apresentando solo arenoso com baixa capacidade de retenção de água e nutrientes, sujeito 

à salinização devido estações secas pronunciadas e ventos constantes, forte insolação e 

acentuada variação de temperatura durante o dia (Zaluar & Scarano, 2000; Scarano et al., 

2004). 

 

As áreas de restingas estão localizadas em regiões de forte atrativo econômico, sendo que 

a ocupação irregular acarreta a degradação, modificação na estrutura da paisagem e a 

perda de habitats (Rocha et al., 2004).  

 

Em relação à sua fauna associada, as restingas são pobres em número de espécies e 

endemismos, inclusive de aves. A avifauna das restingas é constituída de espécies da Mata 

Atlântica e também de ambientes abertos e semi-abertos (Reis & Gonzaga, 2000; Mattos, 

et al., 2007). 

 

A fauna de vertebrados ocorrente nas restingas brasileiras é relativamente pouco 

pesquisada, com destaque para os trabalhos realizados no litoral do Rio de Janeiro, 

principalmente com pequenos mamíferos e répteis. Os estudos realizados por Cerqueira et 

al. (1990; 1994; 1995) podem servir como referências para os mamíferos, enquanto os 

trabalhos de Araujo (1984) e Costa et al. (1990) podem ser apontados da mesma forma para 

os répteis. Em relação e este grupo, cabe destacar aqui a grande quantidade de estudos 

envolvendo os lagartos do gênero Liolaemus, endêmicos de algumas áreas restritas de 

restinga no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mencionando trabalhos de Ab’saber (1968) 

e os vários estudos de Rocha (1986), Rocha et al. (2003, 2009), entre outros. 

 

Para o grupo de aves destacam-se, além dos clássicos trabalhos de Novaes (1950) e 

Magnanini & Coimbra-Filho (1964), todos tratando de inventários avifaunísticos em restingas 

do Rio de Janeiro, os estudos realizados por Pacheco et al. (1996) e Freesz (2006), realizado 

na lagoa do Açu, São João da Barra, RJ.  

 

O único trabalho encontrado trazendo uma relação de espécies de diversos grupos 

faunísticos ocorrentes na restinga, mais especificamente no litoral do Rio de Janeiro, é o 

levantamento realizado por Maciel (1984), onde são citadas mais de 100 espécies entre 

invertebrados e vertebrados, distribuídas entre os diferentes “componentes da restinga”, a 

saber: “praia, cordão litorâneo, entre-cordões e lagoa”. 

 

A seguir são apresentados os diagnósticos dos grupos de fauna ocorrentes nas áreas de 

influência do Compartimento Continental da UTE Novo Tempo, subdivididos nos dois 
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principais ecossistemas presentes: Terrestre, com seus ambientes de restinga e de cordões 

arenosos, e Límnico, constituído pelas lagoas litorâneas. 

 

o Ecossistema Terrestre 

 

Para a caracterização das comunidades de aves, répteis, anfíbios e mamíferos ocorrentes 

nos ambientes do ecossistema terrestre das áreas de influência da UTE Novo Tempo, 

apresentada adiante, considerou-se, principalmente, os resultados obtidos no âmbito dos 

diagnósticos dos EIA da UCN Açu (CRA, 2010) e UTE Porto do Açu II (CRA, 2010). 

 

As áreas de influência destes dois empreendimentos apresentam sobreposição com a área 

do projeto atual e, consequentemente, ambientes e faunas potencialmente semelhantes, 

apesar das diferenças observadas para o uso do solo da região entre (i) 2010, data de 

elaboração dos diagnósticos dos EIA dos referidos empreendimentos e também de início 

das grandes obras da região do Açu (2008), mais especificamente do Porto do Açu, e (ii) 

2015 (FIGURA 7.3.1.2.2-1, apresentada anteriormente), período de elaboração do atual 

diagnóstico, que sugerem alterações para a qualidade da fauna que ocorre atualmente na 

área, principalmente em decorrência da diminuição dos ambientes naturais e respectivos 

habitats e recursos por ela utilizados. Desta forma, entende-se que a fauna atual pode 

apresentar qualidade ambiental inferior se comparada àquela que ocorria em meados de 

2008 e 2010. 

 

7.3.1.2.2.1 Avifauna 

 

- Introdução 

 

Diversos estudos têm mostrado que devido à características como sensibilidade a alterações 

ambientais, grande conhecimento acumulado, relativa facilidade de amostragem, entre 

outras, as aves podem ser consideradas excelente bioindicadores (Kati et al. 2004 e Schulze 

et al. 2004). O diagnóstico da avifauna de uma determinada área e sua análise crítica em 

um contexto ecológico permite delinear com eficácia sua significância para conservação da 

biodiversidade como um todo.  

 

Neste contexto, o presente estudo apresenta a caracterização da avifauna presente na área 

de influência do empreendimento, localizado no município de São João da Barra, região 

norte do Estado do Rio de Janeiro, como subsídio para avaliação de potenciais impactos 

ambientais.  

 

As aves se destacam como o grupo de vertebrados terrestres com o maior número de 

espécies da Mata Atlântica. Este fato, somado à alta sensibilidade do grupo a alterações 

ambientais, faz com que elas sejam o grupo de vertebrados com o maior número de espécies 

ameaçadas do bioma.  
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Das 193 espécies de aves presentes na lista brasileira (Ibama 2003) e mundial (IUCN 2004) 

de espécies ameaçadas, 112 ocorrem na Mata Atlântica (Marini e Garcia 2005, Olmos 2005). 

Além disso, 75% das espécies de aves ameaçadas e endêmicas do Brasil (Marini e Garcia 

2005) são características deste bioma (Marini & Garcia 2005).  

 

As restingas são consideradas um ecossistema associado à Mata Atlântica e no Estado do 

Rio de Janeiro representam o hábitat de pelo menos 268 espécies de aves (Reis, 2008). A 

maioria dos táxons registrados nas restingas fluminenses corresponde à espécies com 

ampla distribuição sul-americana, sendo que boa parte destas ocorrem também nos demais 

ecossistemas florestados da Mata Atlântica (Gonzaga et. al 2000, Reis e Gonzaga 2000). 

Os sucessivos episódios de transgressão marinha ocorridos durante o Holoceno e a 

ausência de barreiras geográficas impediram a formação de uma avifauna típica das 

restingas, exceção a este quadro é o formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis), espécie 

considerada restrita a região litorânea situada entre os municípios de Saquarema e Armação 

de Búzios no litoral fluminense e cujo limite norte de distribuição encontra-se a cerca de 140 

km a sudoeste da área de estudo (Reis, 1998). 

 

Embora a restinga seja considerada um ecossistema pobre em espécies de aves 

endêmicas, no Estado do Rio de Janeiro alguns táxons possuem sua distribuição 

aparentemente “atada” à áreas de restinga. Nesta categoria encontram-se algumas 

espécies consideradas em delicado estado de conservação no estado do Rio de Janeiro, 

como o sabiá-da-praia (Mimus gilvus) (Bergallo et al., 2000). Embora não possam ser 

considerados endemismos restritos, no Estado do Rio de Janeiro estas espécies são mais 

comuns nas restingas que em outros ambientes (Rocha et al., 2005).  

 

Além de Mimus gilvus e Formicivora littoralis, outros 23 táxons considerados ameaçados ou 

quase ameaçados de extinção no estado do Rio de Janeiro podem, ou podiam ser 

encontrados nas restingas, entre eles o sanhaço-de-coleira (Schistochlamys melanopis), o 

besourinho (Phaetornis idaliae), a saíra-sapucaia (Tangara peruviana) e o saí-azul-de-

pernas-vermelhas (Cyanerpes cyaneus) (Reis, 1998, Bergallo et al., 2000).  

 

- Procedimentos metodológicos 

 

O diagnóstico da avifauna ocorrente nas áreas de influência da UTE Novo Tempo foi feito 

com base no levantamento de dados secundários, com destaque para o EIA da UCN Açu 

(CRA, 2010). Estes projetos estão colocalizados, assim como as respectivas áreas de 

influência, ambientes e biodiversidade faunística associada. A seguir serão apresentados os 

procedimentos metodológicos aplicados para a elaboração do levantamento primário da 

avifauna do EIA da UCN Açu (CRA, 2010). 

 

Os trabalhos de campo do diagnóstico da UCN Açu (CRA, 2010) foram desenvolvidos entre 

os dias 05 e 09 de julho de 2010, sendo computado um total de 35 horas de trabalho de 

campo. As amostragens foram realizadas caminhando-se em trilhas pré-existentes e 

estradas vicinais (FIGURA 7.3.1.2.2.1-1). Todos os ambientes presentes na área de estudo 
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foram amostrados (FOTOS 7.3.1.2.2.1-1 e 7.3.1.2.2.1-2). As observações se concentraram 

nas primeiras horas da manhã, geralmente entre 05:00 h e 10:00 h, e no período vespertino, 

entre 14:00 h e 19:00 h, evitando assim horários de calor mais intenso quando a atividade 

das aves diminui consideravelmente. 

 

 

FOTO 7.3.1.2.2.1-1: Área de restinga típica da área de estudo (Fonte: CRA, 2010). 

 

 
FOTO 7.3.1.2.2.1-2: Área úmida, brejo herbáceo, típica da área de estudo (Fonte: CRA, 2010).
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Para o auxílio no registro e identificação das espécies registradas no EIA da UCN Açu (CRA, 

2010) utilizou-se binóculo Zeiss 10 x 40 e equipamento profissional recomendado para a 

gravação de vocalizações de aves (microfone direcional Senheiser ME67 e gravador 

Marantz PMD 660). Utilizou-se durante os procedimentos de campo a técnica de playback, 

a fim de verificar a presença de espécies inconspícuas, raras e ameaçadas de extinção. A 

identificação das espécies foi baseada na experiência acumulada do pesquisador e, quando 

necessário, consultou-se bibliografia especializada (e.g. Ridgely e Tudor 1989, 1994; Sick 

1997; Souza 2002). 

 

O levantamento das espécies do EIA da UCN Açu foi realizado principalmente por meio do 

método das listas de espécies, também conhecido como método das listas de MacKinnon 

(MacKinnon e Phillips 1993, Bibby et al. 1998). De acordo com diversos autores (e.g. 

Poulsen et al. 1997, Herzog et al. 2002 e O’Dea et al. 2004), o método de MacKinnon permite 

ao pesquisador ter uma noção precisa da magnitude da riqueza de espécies das áreas 

inventariadas e verificar, através de curvas de acúmulo de espécies, a suficiência amostral 

empregada na coleta de dados. Esta metodologia possibilita também a obtenção de índices 

de abundância relativa específicos, o cálculo de índices de diversidade e o cálculo de 

estimativas de riquezas de espécies. 

 

A aplicação do método das listas de MacKinnon envolve o agrupamento de todas as 

espécies detectadas durante os trabalhos de campo em listas consecutivas de espécies de 

igual tamanho. Seguindo esta lógica, cada nova espécie encontrada é registrada 

consecutivamente até se atingir um número pré-determinado de espécies (e.g. 10 espécies), 

quando então se inicia uma nova lista e repete-se todo o processo (Bibby et al. 1998, Herzog 

et al. 2002). Dessa forma, cada lista é composta por um número igual de diferentes espécies, 

mas listas diferentes podem conter as mesmas espécies. No estudo da UCN Açu (CRA, 

2010) foram utilizadas listas de 10 espécies, conforme recomendado por Herzog et al. 

(2002).  

 

Posteriormente à coleta de dados, pode-se obter uma curva de acúmulo de espécies 

relacionando o número cumulativo de espécies registradas com o número de listas 

compiladas. O método das listas de espécies é especialmente recomendado para o 

inventariamento de comunidades de aves tropicais, sobretudo em áreas relativamente pouco 

conhecidas e quando se pretende obter uma maior relação custo-benefício entre o tempo 

gasto no campo e a quantidade e expressividade dos dados coletados (Poulsen et al. 1997, 

Fjeldsa 1999 e Herzog et al. 2002). 

 

Em adição ao método das listas de espécies, foram incluídos nos resultados do diagnóstico 

do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) dados oriundos de observações ad libitum, realizadas 

principalmente no período da tarde, quando a atividade das aves diminui bastante, e que 

tiveram como objetivo complementar os dados coletados através de metodologia 

padronizada. 
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Após a compilação da lista de espécies os táxons foram agrupados de acordo com o uso do 

hábitat. Dessa forma, as espécies foram classificadas quanto a sua predileção por habitat 

em alguma das seguintes categorias auto-explicativas: restinga, áreas úmidas, ambiente 

marinho e áreas abertas e antropizadas. 

 

A situação de conservação de cada espécie foi avaliada tendo como base as listas de fauna 

ameaçada de extinção estadual (Bergallo et al., 2000), nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 

2015). Para a definição de espécies endêmicas da Mata Atlântica foi utilizado como base o 

trabalho de Bencke et al. (2006). A nomenclatura científica, sequência taxonômica e nomes 

populares seguem as recomendações do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(CBRO, 2009). 

 

Para a definição de espécies sensíveis à pressão de caça levou-se em consideração aves 

com porte considerável e sabidamente alvo de caçadores em diferentes regiões do país, 

destacando-se representantes das famílias Cracidae, Rallidae e Columbidae. As espécies 

sensíveis à pressão de captura foram definidas tendo como base o canto e o colorido da 

plumagem e reconhecidamente alvos do tráfico de animais silvestres, destacando-se 

representantes das famílias Turdidae, Mimidae, Thraupidae e Fringilidae. 

 

Cabe ressaltar ainda que, no âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 2010), aos dados primários 

coletados in situ foram incorporadas informações secundárias resultantes de extensa 

pesquisa bibliográfica que incluiu a literatura científica e relatórios ornitológicos não 

publicados disponíveis para região. 

 

- Resultados  

 

Os trabalhos de campo realizados no âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) revelaram a 

ocorrência de 89 espécies de aves na área de estudo (QUADRO 7.3.1.2.2.1-1), o que é 

semelhante ao total inventariado no diagnóstico do EIA da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010), 

que somou 98 espécies. As espécies diagnosticadas no EIA da UCN estão distribuídas em 

14 ordens e 33 famílias. As famílias com os maiores números de representantes registrados, 

consideradas, portanto, mais representativas, foram Tyrannidae (18), Ardeidae (6), Rallidae 

(6), Columbidae (6) e Emberezidae (5) (FIGURA 7.3.1.2.2.1-2). Excluindo-se a família 

Tyrannidae, que representa a família mais numerosa de aves neotropicais e quase 

invariavelmente é a mais numerosa na maioria dos inventariamentos conduzidos na America 

do Sul, destaca-se a grande representatividade de famílias de espécies associadas 

principalmente à áreas úmidas (Ardeidae e Rallidae) e área abertas (Columbidae e 

Emberezidae) (FOTOS 7.3.1.2.2.1-3 a 7.3.1.2.2.1-6).  
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FIGURA 7.3.1.2.2.1-2 

FAMÍLIAS MAIS REPRESENTATIVAS OBSERVADAS NA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

   Fonte: CRA, 2010. 

 

  

FOTO 7.3.1.2.2.1-3: Freirinha (Arundinicola 

leucocephala), representante da família 

Tyrannidae (Fonte: CRA, 2010). 

FOTO 7.3.1.2.2.1-4: Garça-branca-pequena 

(Egretta thula), representante da família 

Ardeidae (Fonte: CRA, 2010). 

  

FOTO 7.3.1.2.2.1-5: Sanã-parda (Laterallus 

melanophaius), representante da família Rallidae 

(Fonte: CRA, 2010). 

FOTO 7.3.1.2.2.1-6: Rolinha-de-asa-canela 

(Columbina minuta), representante da família 

Columbidae (Fonte: CRA, 2010). 
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QUADRO 7.3.1.2.2.1-1 

LISTA DE ESPÉCIES DE AVIFAUNA IDENTIFICADAS NA ÁREA DE ESTUDO E 

RESPECTIVOS AMBIENTES DE OCORRÊNCIA 

 
Táxon 

Nome popular Ambiente 
Anatidae Leach, 1820 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) Irerê U 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho U 

Cracidae Rafinesque, 1815 

Penelope superciliaris Temminck, 1815 jacupemba R 

Fregatidae Degland & Gerbe, 1867 

Fregata magnificens Mathews, 1914 tesourão M 

Ardeidae Leach, 1820 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Savacu U 

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho U 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira AA 

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande U 

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena U 

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) garça-azul U 

Cathartidae Lafresnaye, 1839 

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha AA 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 urubu-de-cabeça-amarela AA 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta AA 

Accipitridae Vigors, 1824 

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo AA 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó AA 

Falconidae Leach, 1820 

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará AA 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro AA 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri AA 

Aramidae Bonaparte, 1852 

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) Carão U 

Rallidae Rafinesque, 1815 

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes U 

Laterallus viridis (Statius Muller, 1776) sanã-castanha U 

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda U 

Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó U 

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) frango-d'água-comum U 

Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) frango-d'água-azul U 

Cariamidae Bonaparte, 1850   

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema AA 

Charadriidae Leach, 1820   

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero AA 

Recurvirostridae Bonaparte, 1831 

Himantopus melanurus Vieillot, 1817 [RJ] pernilongo-de-costas-brancas U 

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854 

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jaçanã U 

Columbidae Leach, 1820 

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-de-asa-canela R 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa AA 

Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picui AA 

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico AA 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão AA 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando R 

Cuculidae Leach, 1820 

Crotophaga major Gmelin, 1788 anu-coroca R 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto AA 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco AA 

Tytonidae Mathews, 1912 

Tyto alba (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja AA 

Strigidae Leach, 1820 

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato R 
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Táxon 
Nome popular Ambiente 

Anatidae Leach, 1820 

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira AA 

Caprimulgidae Vigors, 1825 

Chordeiles acutipennis  R 

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau R 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura R 

Picidae Leach, 1820 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo AA 

Thamnophilidae Swainson, 1824 

Thamnophilus palliatus (Lichtenstein, 
1823) 

choca-listrada AA 

Formicivora rufa (Wied, 1831) papa-formiga-vermelho R 

Furnariidae Gray, 1840 

Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) casaca-de-couro-da-lama U 

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro AA 

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) Curutié U 

Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) joão-de-pau R 

Tyrannidae Vigors, 1825 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio R 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela AA 

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

Tucão R 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 
1824) 

risadinha R 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho R 

Pseudocolopteryx sclateri (Oustalet, 1892) tricolino U 

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 barulhento R 

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) bico-chato-amarelo AA 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 

1776) 
Filipe R 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu R 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno R 

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca AA 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada U 

Arundinicola leucocephala Linnaeus,1764) freirinha U 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro AA 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi AA 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Suiriri AA 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 
1776) 

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado R 

Vireonidae Swainson, 1837 

Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 vite-vite R 

Hirundinidae Rafinesque, 1815 

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo AA 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande AA 

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco AA 

Tachycineta sp.  R 

Troglodytidae Swainson, 1831 

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra R 

Turdidae Rafinesque, 1815 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca AA 

Mimidae Bonaparte, 1853 

Mimus gilvus (Vieillot, 1807) sabiá-da-praia R 

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo AA 

Motacillidae Horsfield, 1821 

Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor AA 

Thraupidae Cabanis, 1847 

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) 
[En] 

tiê-sangue R 

Tangara peruviana (Desmarest, 1806) [En, 
RJ, MMA, IUCN] 

saíra-sapucaia R 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho R 

Emberizidae Vigors, 1825 
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Táxon 
Nome popular Ambiente 

Anatidae Leach, 1820 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo AA 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro AA 

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo AA 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Tiziu AA 

Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) tico-tico-rei-cinza AA 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra U 

Fringillidae Leach, 1820 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim R 

Passeridae Rafinesque, 1815 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Pardal AA 

Legenda: En: espécie endêmica da Mata Atlântica; RJ: espécie ameaçada ou quase ameaçada a nível estadual; IUCN: 
espécies ameaçada ou quase ameaçada a nível global; MMA: espécie ameaçada a nível nacional. 
Ambiente: R: restingas; U: áreas úmidas; M: ambiente marinho; AA: área abertas e antropizadas. 
Fonte: CRA, 2010. 

 

Se acrescidos aos dados primários dados secundários oriundos de fontes diversas 

disponíveis para a área de estudo, e região adjacente, incluindo áreas de restinga mais 

estruturadas associadas às lagoas de Grussaí e Iquipari (CAL, 2006; Freesz, 2006; CRA, 

2008 e 2010), a riqueza de espécies da região chega a 153 táxons (CRA, 2010). Não 

obstante, é oportuno destacar que duas espécies de beija-flores relacionadas em outras 

fontes, Chlorostilbon notatus e Thalurania furcata, representam registros presumivelmente 

equivocados ou, ao menos, questionáveis para área de estudo e, por esse motivo, não foram 

consideradas nas presentes análises.  

 

A riqueza de espécies registrada durante os trabalhos de campo do EIA da UCN Açu (CRA, 

2010) foi no geral igual ou superior a outros trabalhos disponíveis para áreas próximas (CAL, 

2006; Freesz, 2006; CRA, 2008 e 2010). No entanto, o número de espécies registradas na 

área de estudo é menor que o encontrado em outras áreas de restinga do Estado do Rio de 

Janeiro com informações disponíveis na literatura, como Maricá e o Parque Nacional das 

Restingas de Jurubatiba (Gonzaga e Castigloni, 1998; Alves et al., 2004). Este fato pode ser 

explicado principalmente por uma ausência de registros de espécies típicas de áreas de 

restinga arbórea na área de estudo. Chama a atenção sobretudo a ausência total ou parcial 

de representantes das famílias Tinamidae, Pscitacidae e Thamnophilidae.  

 

A curva de acúmulo de espécies apresentada no EIA da UCN Açu (CRA, 2010) exibe uma 

tendência à estabilização, indicando a suficiência do esforço amostral (FIGURA 7.3.1.2.2.1-

3). Não obstante, é oportuno ressaltar que os trabalhos se concentraram apenas em uma 

estação do ano, o que pode resultar em uma sub-amostragem de espécies que ocorrem na 

área de estudo na condição de visitantes sazonais. No entanto, acredita-se que os dados 

secundários auxiliaram no preenchimento dessa lacuna relacionada aos esforços primários 

de levantamento. 
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FIGURA 7.3.1.2.2.1-3 

CURVA DE ACÚMULO DE ESPÉCIES RESULTANTE DOS TRABALHOS DE CAMPO 

 

 

   Fonte: CRA, 2010. 

 

Dentre as espécies registradas durante os trabalhos de campo do EIA da UCN Açu (CRA, 

2010) 40 são características de áreas abertas, habitando principalmente ambientes 

antropizados, 26 estão associadas ao ecossistema de restinga, 22 às áreas úmidas e uma 

ao ambiente marinho (FIGURA 7.3.1.2.2.1-4).  

 

FIGURA 7.3.1.2.2.1-4 

DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS POR HABITATS 

 

 

   Fonte: CRA, 2010. 

 

Esta análise crítica da composição de espécies quanto à predileção de habitat revela a 

ocorrência de um número considerável de espécies dependentes do ambiente de restinga e 

das áreas úmidas. Destaca-se também a presença de um grande número de espécies 

associadas aos ambientes antrópicos, que foi o grupo mais representativo, revelando certo 

grau de degradação de parte da área amostrada (FOTO 7.3.1.2.2.1-7 a 7.3.1.2.2.1-10).  
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FOTO 7.3.1.2.2.1-7: Papa-formiga-vermelho 

(Formicivora rufa), espécie típica de áreas de 

restinga (Fonte: CRA, 2010). 

FOTO 7.3.1.2.2.1-8: Tricolino (Pseudocolapteryx 

sclateri), espécie típica de áreas úmidas (Fonte: 

CRA, 2010). 

  

FOTO 7.3.1.2.2.1-9: Bentevi (Pitangus 

sulphuratus), espécie típica de áreas 

abertas/antropizadas (Fonte: CRA, 2010). 

FOTO 7.3.1.2.2.1-10: Fragata (Fregata 

magnificens), espécie típica do ambiente 

marinho. Fonte: Luciano Lima (CRA, 2010). 

 

De acordo com os dados do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) observam-se nas áreas de 

influência da UTE Novo Tempo duas espécies endêmicas da Mata Atlântica, mais 

especificamente o tiê-sangue (Ramphocelus bresilius) e a saíra-sapucaia (Tangara 

peruviana), que são também endêmicas do território brasileiro (FOTO 7.3.1.2.2.1-11 e 

7.3.1.2.2.1-12).  
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FOTO 7.3.1.2.2.1-11: Saíra-sapucaia (Tangara 

peruviana), espécie ameaçada. Fonte: Luciano 

Lima (CRA, 2010). 
 

 
FOTO 7.3.1.2.2.1-12. Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), espécie endêmica 

da Mata Atlântica (Fonte: CRA, 2010). 

 

Excetuando as espécies mencionadas acima, no geral as espécies registradas durante os 

trabalhos de campo do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) possuem ampla distribuição 

geográfica, o que vai ao encontro dos resultados do EIA da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010), 

cujo levantamento da avifauna fora realizado quase concomitantemente e em área adjacente 

e identificou aves de ampla distribuição e pouco exigentes em termos ecológicos, na sua 

maioria espécies comuns. Diferentemente do que se observa na região atualmente, à época 

de realização dos levantamentos da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010) haviam vastas áreas 

cobertas por formações de restinga arbórea e restinga arbustiva, bem conservadas, com 
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pouca ou nenhuma intervenção antrópica, o que sugere que a qualidade da avifauna pode 

ter sido alterada no período 2010 – 2015. 

 

No tocante às espécies de interesse conservacionista, Tangara peruviana é considerada 

“vulnerável” em nível nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2015), além de constar também 

na lista da fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 2000). 

As outras duas espécies constantes na lista estadual são Mimus gilvus, que está “em perigo”, 

e Himantopus melanurus, “provavelmente ameaçado” (FOTOS 7.3.1.2.2.1-13 e 7.3.1.2.2.1-

14). De acordo com o EIA da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010), a saíra-beija-flor (Cyanerpes 

cyaneus), que é considerada “provavelmente ameaçada” no Estado do Rio de Janeiro 

(Bergallo et al., 2010), também pode ocorrer na região. 

 

Tangara peruviana é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, cuja distribuição abrange os 

estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A espécie 

ocorre no estado do Rio de Janeiro durante o outono/inverno na condição de visitante 

sazonal, podendo ser encontrada principalmente em áreas de restinga e de Mata Atlântica 

de baixada. 

 

Dentre as espécies de aves endêmicas ocorrentes em áreas regionalmente vizinhas às do 

atual projeto, e por este motivo com pequena probabilidade de ocorrência nas AI da UTE 

Novo Tempo, vale destacar o caboclinho, ou bico-de-ferro (Sporophila bouvreuil crypta), 

registrado durante a elaboração do diagnóstico do EIA da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010), 

cujos registros restringem-se à Região dos Lagos (RJ). Esta espécie vem sofrendo dois tipos 

principais de ameaça: a descaracterização de seu hábitat, as áreas úmidas, associada 

essencialmente à especulação imobiliária, e a caça voltada ao comércio de aves, já que 

possui valor enquanto “ave de gaiola”. 

 

No Estado do Rio de Janeiro, Mimus gilvus é uma espécie restrita à áreas de restinga. Este 

fato, somado à grande pressão de caça sofrida pela espécie (por ser bastante apreciada 

como pássaro de gaiola por conta de seu canto), contribui para a delicada situação 

conservacionista ocupada pela espécie no Estado. 
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FOTO 7.3.1.2.2.1-13. Sabiá-da-praia (Mimus gilvus), espécie considerada “em 

perigo” no estado do RJ (Fonte: CRA, 2010). 

 

 
FOTO 7.3.1.2.2.1-14. Pernilongo (Himantopus melanuris) (Fonte: CRA, 2010). 

 

Sete espécies registradas durante os trabalhos de campo podem ser consideradas sensíveis 

à pressão de caça, enquanto outras nove são consideradas sensíveis à pressão de captura, 

sendo a maior parte delas alvos constantes do tráfico de animais silvestres (QUADRO 

7.3.1.2.2.1-2). 
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QUADRO 7.3.1.2.2.1-2 

ESPÉCIES SENSÍVEIS A PRESSÃO DE CAÇA E CAPTURA 

 

TÁXON NOME COMUM PRESSÃO 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê Caça 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho Caça 

Penelope superciliaris Temminck, 1815 jacupemba Caça 

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão Caça 

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes Caça 

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema Caça 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão Caça 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca Captura 

Mimus gilvus (Vieillot, 1807) sabiá-da-praia Captura 

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo Captura 

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue Captura 

Tangara peruviana (Desmarest, 1806)] saíra-sapucaia Captura 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro Captura 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu Captura 

Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) tico-tico-rei-cinza Captura 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim Captura 

  Fonte: CRA, 2010. 

 

- Conclusões 

 

De acordo com os dados obtidos do EIA da UCN Açu (CRA, 2010), embora a avifauna da 

área de estudo seja relativamente menos rica do que outras áreas de restinga do estado do 

Rio de Janeiro com informações disponíveis na literatura, a mesma conta com pelo menos 

89 espécies, representando um importante reduto para a avifauna local. Deste total, 26 

espécies são dependentes do ambiente de restinga, 22 dependentes de área úmidas, 44 

associadas à áreas abertas e antropizadas e 1 associada ao ambiente marinho. 

 

Ocorrem na área de estudo da UCN Açu (CRA, 2010) pelo menos duas espécies endêmicas 

da Mata Atlântica, tais como o tiê-sangue (Ramphocelus bresilius) e a saíra-sapucaia 

(Tangara peruviana). Em relação às espécies ameaçadas, ao todo foram registradas três 

espécies: a saíra-sapucaia (Tangara peruviana), que consta nas listas estadual (Bergallo et 

al., 2000), nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2015); o sabiá-da-praia (Mimus gilvus) e o 

pernilongo (Himantopus melanurus), ambos constantes na lista estadual (Bergallo et al., 

2000). 

 

As atividades de supressão da vegetação de restinga ocorrente na ADA do projeto poderão 

resultar em impactos negativos para as populações de espécies da avifauna local 

associadas a estes ambientes, incluindo espécies em delicado estado de conservação no 
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Estado do Rio de Janeiro, como o sabiá-da-praia (Mimus gilvus), e a saíra-sapucaia 

(Tangara peruviana), que além de ameaçada é também endêmica do bioma Mata Atlântica. 

 

7.3.1.2.2.2 Herpetofauna e Mastofauna 

 

- Introdução 

 

As restingas do Sudeste variam quanto à sua heterogeneidade e complexidade estrutural, 

sendo que as restingas compostas por áreas abertas (restingas) e fechadas (matas de 

restinga), e consequentemente, com uma maior complexidade e heterogeneidade, permitem 

a coexistência de um maior número de espécies, apresentando maiores riquezas. A variação 

na composição das espécies entre as restingas indica a necessidade de conservação 

desses ambientes para a manutenção das espécies numa escala regional (Lessa, et. al., 

2007). 

 

As restingas apresentam uma riqueza faunística como poucos ecossistemas no mundo e, 

por isso, são consideradas fonte de espécies endêmicas. No litoral fluminense é possível 

encontrar alguns remanescentes de restinga que estão em excelentes condições de 

preservação, como é o caso das Restingas de Maricá a Jurubatiba (Rocha et al., 2005). Um 

exemplo de endemismo é a recente descrição do lagarto Cnemidophorus littoralis (Rocha et 

al., 2000), presente nas áreas de restinga entre Marica e Grussaí – RJ (Menezes, et al., 

2006). Esta espécie foi considerada ameaçada de extinção devido à perda e degradação de 

seu habitat (Ibama/MMA/Fundação Biodiversitas/Conservation International Brazil, 2003). 

 

A herpetofauna de restinga, de maneira geral, tem origem recente, fruto de processos de 

colonização do ambiente (originado do Quaternário) a partir de ecossistemas adjacentes, 

como a floresta Atlântica, ou por meio desta desde ecossistemas mais distantes 

geograficamente, como a Hiléia amazônica. Muitas espécies características da Hiléia podem 

ser ou foram no passado encontradas ocorrendo nas restingas, e sua origem muito 

provavelmente decorre de invasões a partir da Floresta Atlântica sensu strictu para os 

habitats de restinga (Vanzolini & Williams, 1970; Vanzolini, 1994). 

 

Em relação aos anfíbios, muitas das espécies que ocorrem nas restingas também habitam 

as matas de baixada, de encosta ou até de planalto (Carvalho e Silva, et al. (2000). 

 

Os estudos relacionados à mastofauna de restinga são incipientes e poucos indicam que, 

funcionalmente, as espécies pertencentes à este grupo são características de Mata Atlântica 

(Cerqueira, 2000; Cerqueira et al., 1990). 

 

O levantamento de fauna é prioridade para a conservação da diversidade. Quando 

documentados por espécimes voucher, levantamentos de mamíferos e da herpetofauna 

contribuem para a avaliação da diversidade taxonômica de grupos pouco conhecidos, 

promovendo material utilizado para revisões sistemáticas (Patterson, 2002). Este é o caso 

da maioria dos gêneros de roedores, marsupiais e anuros da região Neotropical, grupos dos 
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quais novas espécies são descritas frequentemente de amostras provenientes do leste do 

Brasil, especialmente de remanescentes de biomas como a restinga. 

 

A diversidade da masto e da herpetofauna está entre as maiores para os vertebrados e, 

além disto, algumas espécies ainda podem ser vistas como indicadoras de qualidade do 

habitat. Assim, para realizar um levantamento faunístico mais conclusivo, a metodologia de 

amostragem implementada no EIA da UCN (CRA, 2010) foi adequada à estas necessidades, 

utilizando uma combinação de técnicas que permitem um levantamento qualitativo e 

quantitativo mais expressivo. O objetivo foi identificar a ocorrência de novas espécies que 

podem não ter sido descritas ou citadas para as restingas do Norte Fluminense, além de 

confirmar se aquelas citadas na literatura e em entrevistas ainda continuam ocorrendo nesta 

área de restinga.  

 

- Procedimentos Metodológicos 

 

Os diagnósticos de herpeto e mastofauna desenvolvidos no âmbito do EIA da UCN Açu 

(CRA, 2010) foram realizados em uma área com cerca de 4 km de extensão, paralelamente 

ao oceano, e cerca de 3 km perpendiculares à linha de praia, totalizando 12 km2 (FIGURA 

7.3.1.2.2.2-1). O local, que à época do levantamento possuía qualidade ambiental 

semelhante ou superior à qualidade atual da ADA da UTE Novo Tempo, estava sob a 

influência de atividades antrópicas, com destaque para as agropastoris e ocupações 

humanas. Durante o reconhecimento da área (CRA, 2010) foram avistadas residências, 

estradas de acesso e áreas de pastagem.  

 

O levantamento da herpetofauna e da mastofauna do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) foi 

realizado por meio de quatro estratégias metodológicas, dispensadas de licenças e ou 

autorizações: 1) identificação de vestígios; 2) avistamento noturno; 3) entrevistas e 4) 

levantamento bibliográfico. 

 

- Vestígios 

 

No âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 2010), a mastofauna não-voadora de médio e grande 

porte foi amostrada por meio da detecção de pegadas em armadilhas de caixas de areia, 

segundo o método modificado de Dirzo e Miranda (1990). Este método é eficiente para 

registrar espécies de mamíferos, inclusive aquelas mais raras ou de difícil visualização, além 

de ser uma técnica na qual não há necessidade do contato direto com os animais. Em 

contrapartida, é menos provável que sejam feitos registros fotográficos dos espécimes, o 

que pode dificultar na identificação quando as impressões de pegada de espécies diferentes 

são semelhantes. 
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No EIA da UCN Açu (CRA, 2010) a identificação de pegadas foi realizada utilizando caixas 

de areia, alocadas em intervalos padronizados ou aleatórios, com parcelas de 

aproximadamente 2500 centímetros quadrados (50 cm x 50 cm) (FOTO 7.3.1.2.2.2-1). O 

local onde se instalou cada parcela foi previamente limpo, removendo-se a vegetação 

herbácea, pedras e, em alguns casos, serapilheira. Com o intuito de se obter um maior 

sucesso quantitativo e qualitativo de espécies, as armadilhas foram iscadas com banana e 

bacon. 

 

Foram preparadas 28 armadilhas de pegadas, distantes aproximadamente 200 metros umas 

das outras, e localizadas em 4 trilhas de transectos perpendiculares à linha da costa 

(FIGURA 7.3.1.2.2.2-1). As armadilhas foram vistoriadas durante 4 dias consecutivos. Em 

cada visita a isca foi trocada e a areia das parcelas revolvida para apagar as pegadas 

anteriores. Quando necessário a areia foi umedecida com auxílio de regador. Além da 

colocação das armadilhas foram considerados quaisquer outros vestígios de mamíferos, tais 

como carcaça, fezes, pegadas em locais fora das armadilhas, abrigos e visualização direta 

durante o percurso das trilhas. A identificação das pegadas foi baseada em Moro-Rios et al. 

(2008). 
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C-14 293054 7581023
C-15 293470 7580353
C-16 293264 7580280
C-17 293087 7580218
C-18 292882 7580162
C-19 292679 7580096
C-20 292420 7580018
C-21 292363 7579988
C-22 292466 7579091
C-23 292619 7579108
C-24 292745 7579161
C-25 292966 7579164
C-26 293136 7579270
C-27 293341 7579290
C-28 293556 7579321

Transecto 4

Coordenadas

Transecto 1

Transecto 2

Transecto 3
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FOTO 7.3.1.2.2.2-1: Armadilha de pegadas iscada com banana e bacon (Fonte: CRA, 2010). 

 

A composição de dados para mastofauna voadora foi realizada através de busca por 

vestígios, tais como fezes e carcaças, como também através de dados bibliográficos (CRA, 

2010). 

 

- Avistamento noturno 

 

No EIA da UCN Açu (CRA, 2010) o método consistiu em percorrer uma transecção de 

aproximadamente 1,5 km com o objetivo de registrar animais por meio de avistamentos 

noturnos, vocalizações e movimentação na vegetação (Peres, 1999) (FIGURA 7.3.1.2.2.2-

2). A transecção foi percorrida, ida e volta, em duas ocasiões distintas, somando 6 km 

percorridos. Em uma ocasião o percurso foi realizado no período das 4h às 6h, enquanto 

em outra no período das 18h às 20h. 

 

- Entrevistas 

 

Paralelamente às amostragens foram realizadas entrevistas com moradores e 

frequentadores do local para complementação da listagem. Para aumentar o grau de 

confiabilidade das informações, a escolha dos entrevistados foi criteriosa, restringindo a 

entrevista a moradores antigos e outras pessoas familiarizadas com a área e seus animais 

(CRA, 2010).  

 

- Levantamento Bibliográfico 

 

No âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) foi realizado um levantamento bibliográfico de 

registros de ocorrência e distribuição da herpeto e da mastofauna presentes nas restingas 
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do Estado do Rio de Janeiro. Devido à degradação e perda de grandes áreas de restinga, 

consideraram-se somente os dados dos últimos 30 anos. 

 

- Resultados de Herpetofauna 

 

A partir do levantamento de répteis e anfíbios realizado no âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 

2010) foi registrada a ocorrência de nove (9) espécies pertencentes a sete (7) famílias 

diferentes (QUADRO 7.3.1.2.2.2-1). Todas as espécies foram relatadas nas entrevistas, mas 

apenas duas (2) foram identificadas por meio de avistamento. 

 

Em nenhum momento durante o levantamento noturno foi registrada a presença de 

espécimes pertencentes à herpetofauna. Apesar dos organismos pertencentes à Classe 

Anura vocalizarem com maior frequência no período vespertino, este não foi o 

comportamento registrado durante os dias de amostragem.  

 

QUADRO 7.3.1.2.2.2-1 

LISTA DE ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA REGISTRADAS NA REGIÃO DE ESTUDO 

 

Nome Científico Nome vulgar Tipo de registro 

Alligatoridae   

Caiman latirostris Jacaré-de-papo-amarelo E 

Boiade   

Boa constrictor Jibóia E 

Colubridae   

Liophis miliaris Cobra d’água E 

Spilotes pullatus Caninana E 

Cheloniidae   

Caretta caretta Tartaruga cabeçuda E 

Lepidochelys olivacea Tartaruga-oliva E 

Gekkonidae   

Hemidactylus mabouia Lagartixa-doméstica-tropical E, A 

Tropiduridae   

Tropidurus torquatus Calango E, A 

Viperidae   

Bothrops jararaca Jararaca E 

Tipo de Registro: P – Pegadas; E – Entrevistas locais, A - Avistamento. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado no âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) 

foram encontradas seis (6) espécies de répteis pertencentes a três (3) Famílias e 11 

espécies de anfíbios divididas em quatro (4) famílias (QUADRO 7.3.1.2.2.2-2). 

 



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.3-118  

QUADRO 7.3.1.2.2.2-2  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA HERPETOFAUNA EM ÁREAS DE RESTINGA 

 
Nome Científico 

Nome Vulgar Distribuição / Ocorrência Autores REPTILIA 

Teiidae 

   Cnemidophorus       
littoralis 

Lagarto-de-
cauda-verde 

Norte da Barra de Maricá (RJ) à 
Restinga de Grussaí (RJ). 

Menezes et al., 2006. 

Ameiva ameiva Calango-Verde Distribuição ampla no Estado do RJ. Silva et al., 2006. 

Gymnodactylus 
Darwinii 

Lagartixa 
Estados SP à RN, com ocorrência em 

restingas. 
Teixeira, 2001. 

Tropiduridae    

Liolaemus lutzae 
Lagartixa-da-

areia 
Restingas do Estado RJ. Rocha et al., 2009. 

Scincidae    

Mabuya agilis  
Costa do Sudeste e Nordeste 

Brasileiro. 
Rocha et al., 2002. 

Anura    

Hylidae    

Xenohyla truncata  
Restingas de Grumari, Maricá, 

Jurubatiba e Grussaí (RJ). 
Rocha et al., 2005. 

Scinax littorea  
Restingas de Grumari, Maricá, 

Jurubatiba e Grussaí (RJ). 
Rocha et al., 2005. 

Scinax alter  
Restingas de Grumari, Maricá, 

Jurubatiba e Grussaí (RJ). 
Rocha et al., 2008. 

Hypsiboas 
albomarginatus 

 
Restingas Jurubatiba (RJ), das Neves 

e Setiba (ES). 
Rocha et al., 2008. 

Dendropsophus 
bipunctatus 

 Restinga das Neves (ES). Rocha et al., 2008. 

Dendropsophus 
meridianus 

 Restinga de Jurubatiba (RJ). Rocha et al., 2008. 

Dendropsophus 
decipiens 

 Restinga das Neves (ES). Rocha et al., 2008. 

Dendropsophus 
pseudomeridianue 

 Restinga das Neves (ES). Rocha et al., 2008. 

Microhylidae    

Arcovomer passarelli Rãzinha flecha Restinga das Neves (ES). Rocha et al., 2008. 

Bufonidae    

Bufo pygmaeus  Restingas do Estado RJ. 
Carvalho e Silva et al., 

2000. 

Leptodactylidae    

Leptodactylus 
marambaiae 

 
Restingas de Grumari, Maricá, 

Jurubatiba e Grussaí (RJ). 
Rocha et al., 2005. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

A seguir é apresentada a lista, comentada, das espécies registradas no estudo diagnóstico 

do EIA da UCN Açu (CRA, 2010), abordando algumas características básicas e importantes 

para cada espécie. 

 

 Caiman latirostris (Jacaré-do-papo-amarelo) – Esta espécie está distribuída no leste do 

Brasil (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul), Uruguai, norte e nordeste da 

Argentina, Paraguai e leste da Bolívia, habitando áreas de baixada, brejos, mangues, lagoas, 

lagos e rios. É um animal carnívoro e costuma se alimentar de crustáceos e pequenos 

mamíferos. Vivem aproximadamente cinquenta anos e medem em média entre 1,5 m e 2,5 

m, mas já foram capturados exemplares com mais de 3,5 m. Caracterizam-se por possuír 
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uma mordida forte, podendo partir o casco de uma tartaruga com extrema facilidade. Durante 

o período reprodutivo podem desovar entre 17 e 50 ovos por postura, que eclodem após 70 

a 80 dias de incubação. 

 

 Boa constrictor (Jibóia) – encontrada nas florestas das Américas do Sul e Central, 

principalmente nas copas das árvores. No Brasil pode ser encontrada em diversos locais, 

como na Mata Atlântica, restingas, mangues, no Cerrado, na Caatinga e na Floresta 

Amazônica. É basicamente um animal com hábitos noturnos (o que é verificável por possuir 

olhos com pupila vertical), ainda que também tenha atividade diurna. Considerado um 

animal vivíparo pois no final da gestação o embrião recebe os nutrientes necessários do 

sangue da mãe. Apesar de ter fama de animal perigoso, é uma espécie dócil, não é 

peçonhenta e não consegue comer animais de grande porte, sendo inofensiva. É muito 

perseguido por caçadores e traficantes de animais, pois tem um valor comercial alto 

enquanto animal de estimação. 

 

 Cnemidophorus littoralis (Lagarto-de-cauda-verde) – registrada também no âmbito do EIA 

da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010), C. littoralis é uma espécie endêmica do estado do Rio 

de Janeiro e de hábitat-específico, ocorrendo apenas nas restingas da Marambaia, nos 

municípios de Barra de Maricá, Jurubatiba e Grussaí, sendo suas subpopulações 

completamente disjuntas. Sua área de ocupação, constituída essencialmente por 

remanescentes de restinga, é de aproximadamente 246,2 km2. Estudos indicam que nos 

últimos anos estas áreas vêm sofrendo fragmentação e descaracterização, em virtude da 

expansão urbana (hotelaria), empreendimentos de grande porte (Porto do Açú) e 

autorização de implantação de oleodutos no Parque de Jurubatiba na área de restinga onde 

a espécie é mais abundante, causando o isolamento das subpopulações. Estima-se que nos 

últimos 10 anos tenha ocorrido uma redução de aproximadamente 50% do seu hábitat. Por 

essas razões a espécie foi categorizada como “em perigo” (EN) (Portaria nº 444 do MMA, 

2014). 

 

 Liophis miliaris (Cobra d’água) (FOTO 7.3.1.2.2.2-2) – Serpente encontrada em quase 

todo o Brasil e normalmente avistada próxima à cursos d’água. É semi-aquática da família 

dos colubrídeos. Possui corpo verde lustroso, escamas orladas de preto e partes inferiores 

amarelas. Alimenta-se especialmente de anfíbios, mas peixes pequenos também podem 

fazer parte da sua dieta. Durante sua reprodução chegam a por em média entre 8 a 10 ovos, 

os quais são incubados por cerca de 70 dias. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viv%C3%ADparo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colubr%C3%ADdeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%ADbio
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FOTO 7.3.1.2.2.2-2. Exemplar de Liophis miliaris encontrada na área da UCN Açu (Fonte: CRA, 

2010). 

 

 Spilotes pullatus (Caninana) – Característica da América Central e América do Sul, 

podendo habitar ecossistemas de restinga, além de, no geral, os biomas Cerrado e Mata 

Atlântica, a caninana pode atingir cerca de 3 metros de comprimento e é bastante rápida e 

ágil. Apesar de ser bastante agressiva, a caninana não é peçonhenta. Vive próximo de lagos 

e rios em meio às árvores e arbustos. Pode também ser encontrada nadando ou rastejando 

pelo chão, onde caça aves, roedores e até pequenos lagartos, sua principal dieta. Ovípara, 

coloca entre 15 e 18 ovos, com o nascimento previsto para início da estação chuvosa. 

 

 Hemidactylus mabouia (Lagartixa-doméstica-tropical) – Esta é uma espécie exótica, de 

natureza africana, mas que está distribuída por todo território do Brasil. Alimentam-se de 

artrópodes, sendo os itens mais importantes baratas, grilos, gafanhotos, mariposas, 

tatuzinhos e formigas. A fase reprodutiva da espécie ocorre durante todo o ano, consistindo 

em dois ovos por ninhada. Os filhotes nascem com cerca de 20 mm de comprimento rostro-

anal e atingem a maturidade sexual perto dos 55 mm. É uma espécie de hábitos noturnos e 

pode ser facilmente observada perto de fontes de luz. Muda de cor com facilidade, 

dependendo da cor do substrato. 

  

 Tropidurus torquatus (Calango) – Espécie encontrada no Nordeste, Sudeste e Centro-

Oeste do Brasil, tanto nas áreas de restingas quanto no interior do continente (FOTO 

7.3.1.2.2.2-3). Também tem ocorrência descrita em regiões abertas da América do Sul e 

também em Galápagos. É uma espécie onívora, cuja alimentação é composta 

predominantemente por invertebrados. Seu tamanho corporal não ultrapassa 30 

centímetros. Os machos sempre são maiores que as fêmeas (e, no geral, ambos são 

menores quando em ecossistemas de restinga). Eles também termorregulam, em outras 

palavras, quando as temperaturas ambientais aumentam, baixam a do próprio corpo para 

evitar o aquecimento excessivo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
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FOTO 7.3.1.2.2.2-3 Tropidurus torquatus, espécie comumente encontrada na área de estudo 

(Fonte: CRA, 2010). 

 

 Bothrops jararaca (Jararaca) – Característica do Sul e do Sudeste do Brasil. Vale 

salientar que outras 30 espécies do gênero Bothrops podem ser encontradas em qualquer 

parte da América do Sul e Central. Possui corpo marrom com manchas triangulares escuras, 

faixa horizontal preta atrás do olho, e região ao redor da boca com escamas de cor ocre 

uniforme. Habitam tanto os campos quanto os bosques, mas, sobretudo, os campos 

cultivados, onde existe grande número de roedores, que constituem sua principal 

alimentação. Ela é vivípara, pois dá a luz a filhotes ao invés de colocar ovos. Reproduz-se 

em anos alternados gerando um número de filhotes que pode variar entre 5 e 16, mas há 

registros extremos, como entre 3 e 34 filhotes. Esta espécie é responsável por grande parte 

dos acidentes ofídicos registrados em sua área de ocorrência.  

 

- Resultados de Mastofauna 

 

O levantamento de mamíferos de médio e grande porte realizado no âmbito do EIA da UCN 

Açu (CRA, 2010) registrou 15 espécies de 11 famílias. Todas as espécies foram relatadas 

nas entrevistas e apenas oito (8) foram detectadas pela identificação de vestígios (QUADRO 

7.3.1.2.2.2-3).  

 

As pegadas da espécie Procyon cancrivorus foram as mais frequentes (cinco registros), 

seguidas por pegadas de cachorro (quatro registros) (FOTO 7.3.1.2.2.2-4). Estas pegadas 

podem ser vestígios de cachorro doméstico ou de Cerdocyon thous e ocorreram, com maior 

frequência (três registros), em localidades próximas de habitações e estradas de acesso 

(QUADRO 7.3.1.2.2.2-4).  
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As pegadas deixadas pelo gênero Didelphis sp (três registros) não permitiram identificar a 

qual espécie eles pertenciam. O mesmo ocorreu com o gênero Dasypus sp (dois registros), 

mas o contato com moradores locais permitiu inferir a ocorrência de três espécies diferentes 

pertencentes à Família Dasypodidae (FOTO 7.3.1.2.2.2-5). 

   

Outros vestígios importantes registrados no EIA da UCN Açu (CRA, 2010) foram as pegadas 

e fezes de Lontra longicaudis, encontradas às margens da lagoa do Veiga (FOTO 

7.3.1.2.2.2-6 e 7.3.1.2.2.2-7). Essa espécie consta como “quase ameaçada” na lista global 

de espécies da fauna ameaçada de extinção (IUCN, 2015) e possui papel fundamental na 

conservação dos ecossistemas nos quais sobrevive, servindo como símbolo para 

conservação regional (“espécies bandeira”). Neste sentido, é indicadora e ponto focal para 

programas de monitoramento e educação ambiental, permitindo importante complemento 

para os esforços de conservação.  

 

Ainda, durante o levantamento noturno realizado para o EIA da UCN Açu (CRA, 2010), 

somente Dasypus sp e as espécies exóticas Canis domesticus e Felis catus foram avistadas. 

 

  

FOTO 7.3.1.2.2.2-4: Pegadas de Procyon 

cancrivorus registradas em armadilhas de caixa 

de areia (Fonte: CRA, 2010). 

FOTO 7.3.1.2.2.2-5:Pegadas de Dasypus sp 

encontradas em armadilhas de caixa de areia 

(Fonte: CRA, 2010). 

  

FOTO 7.3.1.2.2.2-6: Pegadas de Lontra 

longicaudis encontradas próximas à lagoa do 

Veiga (Fonte: CRA, 2010). 

FOTO 7.3.1.2.2.2-7: Fezes de Lontra 

longicaudis encontradas próximas à lagoa do 

Veiga (Fonte: CRA, 2010). 
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QUADRO 7.3.1.2.2.2-3 

MAMÍFEROS REGISTRADOS POR MEIO DE VESTÍGIOS, ENTREVISTAS E 

AVISTAMENTOS 

 

Nome Científico Nome vulgar Tipo de registro 

Didelphidae   

Didelphis sp Gambá P, E 

Dasypodidae   

Dasypus sp Tatu P, E, A 

Dasypus septemcinctus Tatuí E 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha E 

Euphractus sexcinctus Tatu peba E 

Bradypodidae   

Bradypus torquatus Preguiça-de-coleira E 

Canidae   

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato P*, E 

Canis domesticus Cachorro doméstico P*, E, A 

Procyonidae   

Procyon cancrivorus Mão-pelada P, E 

Mustelidae   

Lontra longicaudis Lontra P, E, V 

Myrmecophagidae   

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim E 

Felidae   

Leopardus trigrinus Gato-maracajá P*, E 

Felis catus Gato-doméstico P*, E, A 

Caviidae   

Cavia aperea Preá E 

Erethizontidae   

Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro E 

Hydrochaeridae   

Hydrochaeris hydrochaeris Capivara E 

*O avistamento de gato e cachorro domésticos (Felis catus e Canis domesticus, 

respectivamente) na área de amostragem impossibilita inferir sobre a ocorrência de 

Leopardus sp e Cerdocyon thous por meio de registro de pegadas. Tipo de Registro: P – 

Pegadas; E – Entrevistas locais; A – Avistamento; V – outros vestígios. 

Fonte: CRA, 2010. 
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QUADRO 7.3.1.2.2.2-4 

MAMÍFEROS REGISTRADOS EM ARMADILHAS DE PEGADAS, POR LOCAL DE 

REGISTRO 

 

Ponto 

Coordenadas UTM 

(24 K) 
Data de amostragem 

x y 18/07/2010 19/07/2010 20/07/2010 21/07/2010 

M01 292645 7581637     

M02 292562 7581607 Didelphis sp Didelphis sp   

M03 292562 7581588     

M04 292391 7581519     

M05 292143 7581519 Didelphis sp   
Procyon 

cancrivorus 

M06 291986 7581451     

M07 291848 7581342     

M08 291751 7580633 Cachorro*    

M09 291965 7580696     

M10 292258 7580791  Procyon cancrivorus   

M11 292483 7580865     

M12 292700 7580865 Dasypus sp    

M13 293054 7581024 Dasypus sp  
Procyon 

cancrivorus 
 

M14 293054 7581023     

M15 293470 7580353     

M16 293264 7580280    
Procyon 

cancrivorus 

M17 293087 7580218     

M18 292882 7580162     

M19 292679 7580096   
Procyon 

cancrivorus 
 

M20 292420 7580018     

M21 292363 7579988     

M22 292466 7579091     

M23 292619 7579108  Cachorro*   

M24 292745 7579161   Cachorro*  

M25 292966 7579164 Gato*    

M26 293136 7579270     

M27 293341 7579290   Cachorro*  

M28 293556 7579321  Gato*   

*As pegadas de gato e cachorro podem também ser vestígios de Felis catus e Canis 

domesticus, respectivamente, ou de Leopardus sp e Cerdocyon thous. 

Fonte: CRA, 2010. 
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A seguir é apresentada a lista comentada das espécies registradas no estudo. São 

abordadas características básicas das espécies, tais como sua distribuição geográfica, tipo 

de habitat preferencial, dieta, diagnose da espécie e outros aspectos julgados pertinentes.  

 

 Didelphis sp (Gambá) – Marsupial de grande porte que possui hábitos terrestre, 

arborícola, diurno, noturno e solitário. Sua alimentação é constituída de invertebrados, 

pequenos vertebrados, ovos e frutos. É considerada uma espécie oportunista, pois pode 

beneficiar-se das mudanças causadas no ambiente natural.  

 

 Dasypus septemcinctus (Tatuí) - É a menor espécie do gênero Dasypus, entretanto 

possui orelhas maiores do que Dasypus hybridus. A carapaça tem de seis a sete cintas 

móveis, e possui coloração escura com alguns escudos amarelados. Pode viver em campos, 

cerrados e florestas, e tolera habitats alterados pelo homem. Tem hábito primariamente 

noturno, mas pode ser observado forrageando durante o dia. 

 

 Dasypus novemcinctus (Tatu-galinha) – A carapaça possui nove bandas e coloração 

marrom-escura. Os olhos são pequenos e as orelhas compridas. Possui atividade nos 

períodos crepuscular e noturno. Não há dimorfismo sexual. Alimenta-se de invertebrados 

terrestres, pequenos vertebrados e vegetais. A sua carne possui cheiro desagradável e forte, 

mas mesmo assim é uma espécie muito perseguida para fins alimentares. 

 

 Euphractus sexcinctus (Tatu-peba ou tatu-peludo) – Possui pêlos esbranquiçados na 

carapaça, daí a origem do nome popular. A carapaça possui entre seis a oito bandas (cintas) 

e os dedos das unhas são grandes e fortes. Habita locais arbustivos nos campos e cerrados.  

 

 Bradypus torquatus (Preguiça-de-coleira) – É uma preguiça-de-três-dedos, endêmica 

na Mata Atlântica, no Brasil, principalmente nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de 

Janeiro. Tais animais, ameaçados de extinção, medem cerca de 50 cm de comprimento, 

com pelagem castanha e nuca com longos pêlos negros, formando uma espécie de crina. 

Alimentam-se de folhas novas de um número restrito de árvores, dentre as quais se conhece 

a embaúba, a ingazeira, a figueira, a tararanga. B. torquatus consta como “vulnerável” à 

extinção nas listas nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2015) e como “em perigo” na lista 

estadual (Bergallo et al., 2000). 

 

 Cerdocyon thous (Cachorro-do-mato) – Canídeo de ampla distribuição no país. Habita 

ambientes florestados, borda de mata, campos antrópicos e naturais. Alimenta-se de frutos, 

vertebrados e invertebrados, e em alguns casos, chega a invadir galinheiros e atacar outras 

criações domésticas. 

 

 Procyon cancrivorus (Mão-pelada) – Mede cerca de 110 cm e possui 8 kg. Esse 

procyonídeo é facilmente identificado pela máscara preta ao redor dos olhos e pelos rastros 

deixados nos substratos, parecendo com a mão de uma criança. É encontrado próximo a 

cursos d’água, onde alimenta-se de moluscos, crustáceos e peixes.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bradypodidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emba%C3%BAba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingazeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Figueira
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tararanga&action=edit&redlink=1
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 Lontra longicaudis (Lontra) – Possui coloração pardacenta e uma mancha mais clara na 

garganta. Habita ambientes de rios e lagos, onde escava tocas nas barrancas para 

reproduzir-se. Alimenta-se de peixes, moluscos e crustáceos. Possui uma membrana 

interdigital para facilitar o nado. Essa espécie consta como “quase ameaçada” na lista global 

de espécies da fauna ameaçada de extinção (IUCN, 2015). 

 

 Tamandua tetradactyla (Tamanduá-mirim) – Espécie encontrada da Venezuela ao sul 

do Brasil. Possui cabeça, pernas e parte anterior do dorso de coloração amarelada e o 

restante do corpo negro. Tem hábitos preferencialmente noturnos, mas também costuma 

sair em busca de alimento durante o crepúsculo. Esta espécie encontra-se ameaçada pela 

ação predatória dos homens. 

 

 Leopardus tigrinus (gato-do-mato) - É considerado o menor felídeo do Brasil, com porte 

e proporções corporais semelhantes às do gato doméstico (Felis catus). Os hábitos são 

solitários, escansoriais e predominantemente noturnos. Alimenta-se principalmente de 

pequenos vertebrados, como mamíferos, aves e lagartos, sendo que animais maiores, como 

quati (Nasua nasua), paca (Cuniculus paca) e tapeti (Sylvilagus brasiliensis) também foram 

registrados em suas fezes. Devido à destruição de seu habitat, à caça predatória para 

comercialização de peles e ao grande número de atropelamentos, esta espécie é 

considerada “quase ameaçada” no Rio de Janeiro, “ameaçada” a nível nacional (MMA, 

2014), “vulnerável” pela IUCN (IUCN, 2015). 

 

 Cavia aperea (Preá) – Espécie comum na região, pode medir até 29 cm de comprimento 

e pesar até 750 g. Possui coloração acinzentada com tons marrom e partes inferiores de cor 

branco-amarelada. Vive em vegetação baixa e fechada, como capinzais e capoeiras (FOTO 

7.3.1.2.2.2-8).  

 

 
FOTO 7.3.1.2.2.2-8: Cavia aperea (Fonte: CRA, 2010). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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 Coendou prehensilis (Ouriço-cacheiro) – Possui o corpo coberto por espinhos, cabeça 

pequena, orelhas baixas e dentes incisivos fortes de coloração amarela. Os espinhos são 

córneos e a ponta é formada por pequenas escamas justapostas de modo que as 

extremidades ficam voltadas para a base do espinho. Possui hábitos arborícola e terrestre 

e utiliza a cauda como membro auxiliar. 

 

 Hydrochaeris hydrochaeris (Capivara) – Considerado o maior roedor do mundo, a 

capivara forma bandos grandes. Possui hábitos diurno, crepuscular e aquático. Como a 

lontra, possui uma membrana interdigital que facilita durante o nado. É uma espécie que 

possui comportamento lento e pacífico, incapaz de atacar outros animais (FOTO 7.3.1.2.2.2-

9). 

 

 

FOTO 7.3.1.2.2.2-9: Hydrochaeris hydrochaeris. Fonte: google.com (CRA, 2010). 

 

O diagnóstico da fauna realizado no âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) não registrou 

quirópteros durante as buscas realizadas em campo, entretanto registros anteriores da 

família Phyllostomidae foram observados no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

(PNRJ), sendo todas as espécies (um total de seis) comumente encontradas em estudos no 

estado do Rio de Janeiro, tanto em ambientes urbanos como em regiões com vegetação, 

sendo bem distribuídas geograficamente (CRA, 2010). Essa extrapolação para a área atual, 

portanto, pode ser bem empregada, uma vez que as espécies encontradas possuem uma 

ampla distribuição e adaptação a ambientes distintos. Vale ressaltar que para uma 

abordagem mais completa sobre a quirópterofauna ocorrente no local seria necessária a 

realização de estudos mais complexos, envolvendo a captura desse grupo faunístico. 

 

A partir do levantamento bibliográfico do EIA da UCN Açu (CRA, 2010) foram encontradas 

quatro (4) espécies de pequenos mamíferos, separados em três (3) famílias distintas, que 

ainda não haviam sido descritas ao longo do trabalho (QUADRO 7.3.1.2.2.2-5). 
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QUADRO 7.3.1.2.2.2-5  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA MASTOFAUNA EM ÁREAS DE RESTINGA 

 

MAMMALIA  

Rodentiae  

Oryzomys subflavus 
Camundongo-do-

mato 
Restinga de Jurubatiba (RJ). BERGALLO et al., 2005. 

Phyllostomidae    

Carollia perspicillata  Restinga de Jurubatiba (RJ). LUZ et al., 2009. 

Chiroptera    

Diaemus youngi  Restinga de Jurubatiba (RJ). COSTA et al., 2008. 

Lophostoma 

brasiliensis 
 Restinga de Jurubatiba (RJ). MANGOLIN et al., 2007. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

- Qualidade Ambiental das Comunidades de Herpeto e Mastofauna 

 

Os resultados obtidos por meio dos quatro métodos utilizados no levantamento faunístico do 

EIA da UCN Açu (CRA, 2010) revelaram 19 espécies de mamíferos pertencentes a 14 

famílias, 15 espécies de répteis divididos em 10 famílias e 11 espécies de anfíbios 

separados em 4 famílias. 

 

A partir destes dados pode-se inferir que os ambientes de restinga estudados apresentam 

uma riqueza de mastofauna terrestre e herpetofauna correspondente ao observado em 

outras áreas ambientalmente semelhantes. Esse cenário foi corroborado pelos resultados 

obtidos nas entrevistas realizadas com moradores e freqüentadores do local, os quais 

afirmaram ser comum a ocorrência das espécies previamente mencionadas. Entretanto, os 

dados obtidos através do levantamento de vestígios da fauna não foram condizentes com 

os resultados indicados pelos levantamentos bibliográficos e entrevistas (CRA, 2010).  

 

Os vestígios identificados que foram conclusivos são referentes apenas a quatro espécies 

da mastofauna terrestre – Didelphis sp (Gambá), Dasypus sp (Tatu), Procyon cancrivorus 

(Mão Pelada) e Lontra longicaudis (Lontra) – e duas espécies da herpetofauna – 

Hemidactylus mabouia (Lagartixa-doméstica-tropical) e Tropidurus torquatus (Calango). 

Além dos registros conclusivos, foram identificados vestígios que sugerem a presença de 

Cerdocyon thous (Cachorro-do-mato) e Leopardus trigrinus (Gato-maracajá). Contudo, suas 

pegadas podem ter sido confundidas com aquelas deixadas por Canis domesticus (Cachorro 

doméstico) e Felis catus (Gato doméstico), respectivamente (CRA, 2010). 

 

Analisando estes resultados é possível constatar que o levantamento de vestígios utilizando 

o método de caixas de areia não obteve o sucesso esperado (CRA, 2010). A baixa detecção 

de mamíferos de médio e grande porte sugere que algumas modificações no habitat da 

fauna local podem estar contribuindo para o não avistamento de espécies nativas e, 

consequentemente, para a observação de poucos vestígios nesta área de restinga. A 
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presença de cães e gatos domésticos e a criação de bovinos, equinos e suínos, aliadas às 

outras formas de uso e ocupação do solo, como construções, além do tráfego de pessoas e 

veículos, e finalmente a pressão de caça, podem estar promovendo a degradação deste 

ecossistema e afugentando os organismos para outras áreas.  

 

Apesar dos levantamentos noturnos realizados no âmbito do EIA da UCN Açu (CRA, 2010), 

não foi possível identificar organismos pertencentes à Classe Anura vocalizando próximo a 

áreas alagadas dentro da área de interesse. O fato destes organismos não terem sido 

localizados pela sua vocalização não permite inferir que estejam ausentes no local, mas 

apenas que não foram avistados nos dias das incursões noturnas. Como a variação sazonal 

influencia no comportamento das populações não só de anuros, mas também de répteis e 

mamíferos, sugere-se que sejam realizadas campanhas sazonais nesta área.  

 

Algumas espécies identificadas merecem atenção especial devido à situação de ameaça 

em que se encontram, tais como os mamíferos Lontra longicaudis (Lontra), Leopardus 

trigrinus (Gato-maracajá) e Bradypus torquatus (Preguiça-de-coleira), e o réptil 

Cnemidophorus littoralis (lagarto-de-cauda-verde). 

 

- Conclusões 

 

No que tange a riqueza de espécies, a situação da mastofauna terrestre e da herpetofauna, 

segundo as informações apresentadas no diagnóstico do EIA da UCN Açu (CRA, 2010), 

permite inferir que a área de interesse é semelhante a outras restingas. 

 

o Ecossistema Límnico 

 

Abaixo é apresentada a caracterização das comunidades de peixes das lagoas litorâneas 

ocorrentes nas áreas de influência da UTE Novo Tempo. Para o ecossistema límnico foi 

dado enfoque às biotas das lagoas do Veiga, colocalizada ao empreendimento, e de Iquipari, 

a qual constitui área de relevante qualidade ambiental na região de inserção do projeto. 

 

7.3.1.2.2.3 Ictiofauna 

 

Caracterização Regional da Ictiofauna 

 

A ocupação brasileira historicamente está relacionada ao litoral, acarretando assim uma 

degradação ambiental e mudança da paisagem na zona costeira (Dean, 1996). Essa zona 

abriga uma das maiores diversidades biológicas do mundo, distribuídas em diversos 

habitats, como restingas, manguezais, estuários e lagoas costeiras. Dentro deste cenário, 

as lagoas costeiras têm grande importância biológica por constituírem sistemas férteis, 

servindo de abrigo e criadouro para numerosas espécies (MMA, 2007). 

 

As lagoas costeiras são consideradas pelo Ministério do Meio Ambiente formações 

completamente sensíveis, pelo complexo dinamismo, conformações e dimensões. Esses 
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ambientes, quando alterados por distúrbios naturais ou antropogênicos, podem acarretar 

danos irreversíveis para o sistema, comprometendo as importantes funções que realizam 

(MMA, 2002). 

 

Uma das funções ecológicas e sociais dessas lagoas é abrigar diferentes comunidades de 

organismos, principalmente peixes, que têm papel importante nos processos biológicos e 

econômicos locais. Os peixes utilizam essas lagoas como áreas de crescimento e 

reprodução, além de constituírem um notável recurso, explorado por pescadores artesanais 

(Coutinho, 1986). 

 

A ictiofauna nessas lagoas afeta a dinâmica populacional de outros organismos, como aves, 

plânctons e macrófitas, sendo componente fundamental na manutenção da cadeia trófica e 

da diversidade lagunar (Ricklefs, 2003). O papel socioeconômico da ictiofauna lagunar 

também é fundamental na medida em que constitui o sustento de algumas comunidades 

pesqueiras localizadas próximas das lagoas costeiras do Norte Fluminense do Rio de 

Janeiro (Holanda-Carvalho et al, 2003). 

 

As lagoas costeiras no Norte Fluminense vêm sofrendo altos níveis de degradação devido à 

sobrepesca, urbanização descontrolada, despejo de esgotos in natura, agricultura e 

pecuária, instalações portuárias e petrolíferas, atividades de cultivos aquáticos e o aporte de 

águas com fertilizantes e defensivos agrícolas (MMA, 2002). Essas atividades afetam 

diretamente a ictiofauna do Estado, pois facilitam a introdução de espécies exóticas, a 

erosão e a poluição química, orgânica e sonora, o que modifica a estrutura da comunidade 

ictia e leva à extinção local de algumas espécies de peixes (MMA, 2002; 2003; 2014; Rosso, 

2010), mudando a composição da comunidade da ictiofauna e diminuindo assim a 

diversidade local na região. 

 

A região costeira do Norte Fluminense localiza-se na Macrorregião Ambiental 5 do Estado 

do Rio de Janeiro (MRA-5), que a tempos vem sofrendo fortes pressões ambientais (Ferreira, 

2007). 

 

O objetivo deste estudo é levantar e diagnosticar os possíveis impactos ambientais sobre a 

ictiofauna das lagoas litorâneas colocalizadas ao empreendimento, com ênfase nas lagoas 

de Iquipari e do Veiga. 

 

Caracterização Local da Ictiofauna 

 

A lagoa de Iquipari mede aproximadamente 10 km de extensão e possui área de 1,4 km2. 

Diferentemente da lagoa de Grussaí, mais antropizada, a lagoa de Iquipari está 

relativamente preservada de ações humanas (p.ex.: lançamento de esgotos domésticos), 

embora sejam também observados desmatamentos e pesca predatória. A mata de restinga 

presente em seu entorno representa um dos únicos remanescentes razoavelmente 

preservados em toda a região. Nas suas margens também é possível observar densos 

bancos de Typha domingensis (taboa). 
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O regime hídrico da lagoa foi no passado parcialmente relacionado com o regime das águas 

do rio Paraíba do Sul. No entanto, canais de drenagem construídos pelo DNOS alteraram 

os padrões de regime d’água natural, fazendo com que o antigo rio Iquipari se tornasse a 

lagoa de Iquipari. O fechamento definitivo do curso fluvial se deu pelas faixas de areias 

oriundas da praia local. Modernamente, com as sucessivas aberturas de barra, as condições 

físico-químicas e biológicas da lagoa de Iquipari alteram-se com frequência. 

 

Situada ao sul do rio Paraíba do Sul e da lagoa de Grussaí, paralelamente a ambos, a lagoa 

de Iquipari também tinha sua nascente no conjunto interligado da lagoa do Taí Grande e do 

canal do Quitingute. Suas margens abrigavam uma zona de brejos denominada Saco da 

Anta. Um olhar sobre a restinga revela que todas as lagoas ali existentes, remanescentes 

de águas do mar aprisionadas por terras, dispõem-se paralelamente à costa, acompanhando 

a orientação dos cordões e depressões formados pelo rio Paraíba do Sul (LAMEGO, 1974). 

 

De acordo com o diagnóstico do EIA do Distrito Industrial de São João da Barra e Corredor 

Logístico (EIA do DISJB) (Ecologus, 2011), foram amostradas na lagoa de Iquipari 7 

espécies, a saber: Pomatomus saltator (enxova) (FOTO 7.3.1.2.2.3-1), Oligosarcus 

hepsetus (bocarra), Diapterus olisthostomus (carapeba), Awaous tajasica (peixe flor), 

Syacium micrurum (linguado), Hoplias malabaricus (traíra) e Cyphocharx gilbert (sairú). 

 

  

FOTO 7.3.1.2.2.3-1: Enxova (Pomatomus 

saltator). Fonte: www.marinespecies.org / Autor: 

Heessen, Henk. 

FOTO 7.3.1.2.2.3-2: Lambari-do-rabo-amarelo 

(Astyanax aff. bimaculatus). Fonte: 

www.fishbase.org / Autor: Slaboch, Roman. 

 

De maneira complementar às informações ambientais constantes no EIA do DISJB, foi 

considerado para a elaboração do presente diagnóstico da ictiofauna da lagoa de Iquipari o 

relatório de monitoramento elaborado no âmbito do Plano Básico Ambiental da UCN Açu, 

mais especificamente do Programa de Monitoramento da Biota Aquática (OSX, 2014), que 

registrou uma riqueza de 9 espécies, 100% distintas daquelas observadas no diagnóstico 

do referido EIA. Considerando as duas bases, a riqueza total em Iquipari chega a 16 

espécies. 
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Na campanha de monitoramento de abril de 2014 (OSX, 2014), realizada nas lagoas de 

Iquipari, Veiga, Salgada, Açu e no rio Doce, foram capturadas 50 espécies distribuídas em 

um total de 544 indivíduos. O ponto amostral da lagoa de Iquipari apresentou uma 

abundância de aproximadamente 75 indivíduos, ficando atrás apenas das lagoas do Veiga 

e Salgada. 

 

A riqueza absoluta de espécies (S) da lagoa de Iquipari também foi das mais altas, 9, o 

mesmo que fora observado para a lagoa do Veiga. As espécies amostradas em Iquipari, e 

respectivas abundâncias, foram: Astyanax aff. bimaculatus (14 indivíduos) (FOTO 

7.3.1.2.2.3-2), Astyanax aff. fasciatus (02 indivíduos), Atherinella brasiliensis (33 indivíduos), 

Geophagus brasiliensis (05 indivíduos), Hoplosternum littorale (03 indivíduos), 

Loricariichthys castaneus (02 indivíduos), Platanichthys platana (01 indivíduo) e Poecilia 

vivipara (02 indivíduos). Foram observados os valores 0,74 e 1,64 para os índices de 

equitabilidade (J’) e diversidade Shannon (H’).  

 

Na média, os comprimentos, em cm, e os pesos, em g, das espécies amostradas em Iquipari 

apresentaram os seguintes valores: Astyanax aff. bimaculatus: comprimento médio = 7,2 cm 

/ peso médio = 5,3 g; Astyanax aff. fasciatus: comprimento médio = 12,4 cm / peso médio = 

14,1 g; Atherinella brasiliensis: comprimento médio = 6,4 cm / peso médio = 1,9 g; 

Geophagus brasiliensis: comprimento médio = 7,7 cm / peso médio = 8,4 g; Hoplosternum 

littorale: comprimento médio = 8,3 cm / peso médio = 15,6 g; Loricariichthys castaneus: 

comprimento médio = 29,6 cm / peso médio = 103,5 g; Platanichthys platana: comprimento 

médio = 5,0 cm / peso médio = 1,0 g; e Poecilia vivipara: comprimento médio = 2,2 cm / peso 

médio = 0,05 g. 

 

A lagoa do Veiga localiza-se paralelamente ao oceano e dista, ao norte, aproximadamente 

5 km da lagoa do Açu, com a qual formava um complexo lagunar. De formato alongado, 

encontra-se fragmentada por estradas de barro. No interior da lagoa há formações de brejos 

com intensa ocupação de macrófitas, com dominância da taboa (Tipha dominguensis), que 

cobre grande parte da lâmina de água. Pouco se conhece sobre a lagoa do Veiga e sua 

ictiofauna foi muito pouco estudada. 

 

De acordo com o diagnóstico do EIA do DISJB (Ecologus, 2011), em janeiro de 2009 foi 

observada na lagoa do Veiga a predominância de biota dulcícola, corroborando os 

resultados encontrados em julho de 2010. Nas campanhas amostrais de janeiro de 2009 

(MPX/CRA, 2009, apud Ecologus, 2011) foi encontrado um único exemplar de Geophagus 

brasiliensis (acará) (FOTO 7.3.1.2.2.3-3) e um único exemplar de Tilapia rendalli (tilápia) 

(FOTO 7.3.1.2.2.3-4). Em julho de 2010 (OSX/CRA, 2010, apud Ecologus, 2011), quando 

foram registrados Hyphessobrycon bifasciatus (tetra amarelo), Astyanax fasciatus (tetra-

cego) e Oligosarcus hepsetus (bocarra), foi observado um conspícuo empobrecimento quali-

quantitativo da comunidade de peixes na lagoa do Veiga. 
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FOTO 7.3.1.2.2.3-3: Acará (Geophagus 

brasiliensis). Fonte: www.fishbase.org / Autor: 

Fabiano Corrêa. 

FOTO 7.3.1.2.2.3-4: Tilápia (Tilapia rendalli). 

Fonte: www.fishbase.org / Autor: Seegers, 

Lothar. 

 

O reduzido número de espécies observado em janeiro de 2009 parece ser justificado pelo 

avançado estado de deterioração ambiental da lagoa do Veiga. Essa situação ilustra a 

fragilidade estrutural e funcional deste corpo hídrico, tipicamente raso e relativamente 

pequeno. Estas características geomorfológicas agravam ainda mais os efeitos negativos 

sobre a sustentabilidade e produtividade de recursos bióticos na lagoa, sobretudo na 

ictiofauna local (MPX/CRA, 2009, apud Ecologus, 2011). 

 

Conforme comentado acima, o levantamento realizado em janeiro de 2009 identificou um 

único exemplar de acará e de tilápia. Esse resultado contrasta com o que fora observado 

para os demais corpos d’água investigados durante o mês de janeiro de 2009 (MPX/CRA, 

2009, apud Ecologus, 2011). Provavelmente o avançado estado de deterioração física (p.e. 

assoreamentos) e química (p.e. eutrofização) do canal do Veiga contribui com o detrimento 

do pescado local. 

 

Neste mesmo período, no âmbito da amostragem de ictioplâncton, foram coletados poucos 

juvenis e adultos de espécies ícticas: dois exemplares adultos de Poecilia vivipara e um 

exemplar juvenil de Hyphessobrycon sp. 

 

Na campanha de julho de 2010 (OSX/CRA, 2010, apud Ecologus, 2011) não foi capturada 

nenhuma espécie marinha, mesmo ocorrendo abertura de barra nesta lagoa. Tal 

comportamento pode ter sido influenciado pela provável influência do avançado estado de 

degradação ambiental em que a lagoa do Veiga se encontra. Também foi observado que a 

lagoa apresenta acentuada dominância de Typha dominguensis (taboa), praticamente em 

toda a extensão da lagoa, de modo especialmente adensado nas margens, o que diminui 

significativamente o espaço da lâmina d’água, ocasionando com isso uma perda de habitat 

para peixes maiores. 
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Outro problema ocorrente na lagoa do Veiga é a sua fragmentação, ocasionado 

principalmente pela construção de estradas e loteamentos residenciais, que levam ao 

isolamento populacional e ao risco de extinção local das espécies que ocupam este 

ambiente. Em alguns desses trechos fragmentados, algumas vezes situados “dentro” de 

propriedades particulares, os corpos d’águas são utilizados como tanques aquícolas, 

principalmente de tilápias, espécie exótica que provavelmente vem prejudicando as 

espécies nativas deste ecossistema. 

 

Ictiofauna – Espécies Bioindicadoras 

 

Em relação à lagoa de Iquipari, a presença de Pomatomus saltator (enxova) deriva de 

abertura de barra. A espécie apresenta relativa importância comercial, sendo, no entanto, 

dificilmente encontrado nas lagoas do Norte Fluminense. Já Oligosarcus hepsetus (bocarra), 

comercialmente é um peixe de valor inferior. Por sua vez, Diapterus olisthostomus 

(carapeba) possui relativo valor comercial e sua presença em lagoas deve também derivar 

de processos de abertura de barra. Já para a espécie Awaous tajasica (peixe flor), peixe 

sem valor comercial, há poucos estudos. 

 

As espécies mais abundantes na lagoa de Iquipari apontadas no relatório de monitoramento 

da OSX (2014) foram Astyanax aff. bimaculatus (lambari) e Atherinella brasiliensis (peixe-

rei). O primeiro apresenta grande capacidade de se ajustar à condições ambientais 

diferenciadas e possui amplo espectro de interação nas assembleias de peixes, devido 

principalmente à sua estrutura e densidade populacional. O reflexo disso é a ampla 

distribuição geográfica do grupo, que se estende por praticamente toda a região Neotropical. 

 

Os trabalhos sobre a biologia de Atherinella brasiliensis apontam que esta espécie está entre 

as mais abundantes nos arrastos de praia realizados na Baía de Sepetiba, contribuindo com 

6,7% da abundância total (ARAÚJO et at. 1997). OSHIRO & ARAÚJO (1987) e ARAÚJO et 

at. (1997) destacaram o peixe-rei como uma das espécies mais abundantes, tanto em 

número como em peso. 

 

As principais espécies de peixes ocorrentes na lagoa de Iquipari, revelam que estas lagoas 

se comunicam com o mar em determinados períodos, o que acaba por influenciar e 

determinar a composição da comunidade de peixes destes ambientes límnicos. 

 

Em relação à lagoa do Veiga, a presença de Geophagus brasiliensis (acará) pode indicar 

que a lagoa se encontra salinizada ou em processo de salinização, visto que a espécie é 

resistente à diferentes concentrações de sal e é utilizada como bioindicadora de lagoas 

salinizadas. Já Tilapia rendalli (tilápia) é uma espécie exótica, introduzida no Brasil em 1952, 

e o histórico manejo incorreto da espécie permitiu que ela se tornasse uma praga. Possui 

hábito alimentar herbívoro. 
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Hyphessobrycon bifasciatus (tetra amarelo) é uma espécie nativa comum do sudeste 

brasileiro, encontrada em sistemas fluviais costeiros. Astyanax fasciatus (tetra-cego) é 

pouco exigente no que diz respeito às características da água, tolera desde águas ácidas e 

macias até alcalinas e duras. Finalmente, Oligosarcus hepsetus (bocarra), conforme 

comentado anteriormente, comercialmente é um peixe de valor inferior. 

 

No geral, em termos ecológicos não foram encontradas espécies exigentes e ou restritivas 

nas lagoas de Iquipari e do Veiga. Ainda, as espécies mais abundantes são comuns e 

costumam ocorrer em várias outras regiões costeiras do Sudeste, o que sugere que as 

condições das lagoas são favoráveis à ocorrência de espécies com ampla distribuição e 

plasticidade ecológica. 

 

De qualquer forma, os dados obtidos em campo e os resultados apresentados permitem 

concluir que a qualidade ambiental da lagoa de Iquipari é superior à do Veiga, o que se 

explica essencialmente pelo grau de conservação da primeira, que está colocalizada à 

RPPN Fazenda Caruara, que é uma área com vocação para a conservação e que 

atualmente se encontra em bom estado de preservação, associado ao grau de antropização 

da segunda, atualmente fragmentada e onde se observam processos avançados de 

assoreamento e eutrofização. 

 

7.3.1.2.3 Compartimento Continental – Considerações Finais 

 

Em linhas gerais, as formações vegetais presentes nas áreas de influência do 

empreendimento refletem o intenso uso do solo praticado na região Norte Fluminense, 

associado principalmente às atividades de bovinocultura e agricultura de cana-de-açúcar, 

principais instrumentos modeladores da paisagem regional. Em relação à ADA e flora 

associada, a situação é semelhante, devendo-se somar ainda os impactos relacionados à 

recente expansão das indústrias que compõem o Clipa. 

 

Os resultados apresentados no âmbito do presente diagnóstico revelaram que a vegetação 

da ADA ocupa aproximadamente 14 ha, isto é, 18,63 % da ADA, e é formada basicamente 

por duas tipologias de restinga principais: a Restinga Tipo Arbustiva Não Inundada e a 

Restinga Tipo Reptante, ambas em Estágio Médio de Regeneração. Ainda, foram 

diagnosticados Elementos Arbóreos Isolados, nativos e exóticos, sendo que para os últimos 

destacam-se, em termos quantitativos, as espécies Eucalyptus sp, Euphorbia tirucali e 

Syzygium cumini. 

 

Considerando as espécies da flora indicadoras de qualidade ambiental, o levantamento 

primário diagnosticou ao todo cinco espécies em algum grau de ameaça, sendo duas 

constantes na Portaria nº 443/2014, três nos apêndices das listas CITES e três na listagem 

da IUCN (IUCN, 2015). Não foram registradas espécies da flora endêmicas ou raras. 
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A fauna ocorrente na AID e ADA do Compartimento Continental da UTE Novo Tempo foi 

diagnosticada com base em dados secundários, sendo que os grupos faunísticos 

investigados foram (i) nos ecossistemas terrestres, as aves, os mamíferos não voadores e 

voadores, os anfíbios e os répteis, e (ii) nos ecossistemas límnicos, a comunidade de peixes 

das lagoas litorâneas. 

 

Em linhas gerais, pode-se destacar que os ambientes que compõem o Compartimento 

Continental da UTE Novo Tempo abrigam uma avifauna de ampla distribuição geográfica, 

além de riquezas de espécies para a mastofauna terrestre e para a herpetofauna 

semelhantes àquelas encontradas em outros ambientes de restinga. 

 

Em relação aos ecossistemas límnicos, mais especificamente as lagoas do Veiga e de 

Iquipari, as espécies mais abundantes encontradas são comuns e costumam ocorrer em 

várias outras regiões costeiras do Sudeste, o que sugere que as condições das lagoas são 

favoráveis à ocorrência de espécies com ampla distribuição e plasticidade ecológica. 

 

Apesar da aparente qualidade comum apresentada pelos ambientes que formam o 

Compartimento Continental da UTE Novo Tempo, merecem destaque as espécies da fauna 

indicadoras de qualidade ambiental registradas nas áreas de influência da UTE Novo 

Tempo. Dentre as endêmicas estão duas aves: Ramphocelus bresilius (tiê-sangue) e 

Tangara peruviana (saíra-sapucaia). Entre as espécies ameçadas de extinção estão os 

mamíferos Lontra longicaudis (lontra), Leopardus trigrinus (gato-maracajá), Bradypus 

torquatus (preguiça-de-coleira) e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), as aves Tangara 

peruviana (saíra-sapucaia), Mimus gilvus (sabiá-da-praia) e Himantopus melanurus 

(pernilomgo), e o réptil Cnemidophorus littoralis (lagarto-de-cauda-verde). 

 

Finalmente, deve-se ter em mente que a principal base secundária consultada para a 

elaboração do presente diagnóstico, o EIA da UCN Açu (CRA, 2010), data de um período 

em que o grau de antropização da região de estudo era menos intenso se comparado com 

a situação atual, o que sugere que a qualidade da fauna ocorrente na região pode ter 

diminuído nos últimos anos. 
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7.3.1.3 Compartimento Marinho 

 

Para a elaboração do diagnóstico da biota do Compartimento Marinho foram contempladas 

as comunidades marinhas, considerando os táxons dos organismos nectônicos 

(ictiofauna), bentônicos e planctônicos (fito, zoo e ictioplâncton), além de cetáceos e 

quelônios, que estão entre os principais parâmetros ambientais indicadores da qualidade 

do Compartimento e das águas marinhas. 

 

O entendimento da comunidade e da biologia dos organismos marinhos, além da 

identificação das principais espécies bioindicadoras ocorrentes na área de influência da 

UTE Novo Tempo, em especial aquelas cujas áreas de vida poderão ser eventualmente 

impactadas pela pluma térmica dos efluentes industriais na fase de operação, permitirá 

compreender os potenciais impactos do empreendimento. Eventuais flutuações temporais 

e espaciais na composição dessas comunidades poderão ser indicadores eficientes de 

alterações sobre a biota do Compartimento Marinho. 

 

7.3.1.3.1 Ictiofauna 

 

 Introdução 

 

O atual processo de degradação ambiental da zona costeira brasileira configura um estado 

de desequilíbrio difícil de ser revertido, principalmente próximo aos grandes centros 

urbanos (Geo Brasil, 2002).  

 

Relacionado principalmente com a ictiofauna existentes na zona costeira, o sudeste 

brasileiro representa estatisticamente um potencial de produção em torno de 300x103 

t/ano. No entanto, no ano de 2000 dados revelaram que apenas 101x103 t/ano foram 

produzidas. Sendo o Estado do Rio de Janeiro o líder da produção, com 59,7% das 

capturas, o Estado de São Paulo contribuiu com 27,3% e o Espírito Santo com 13% (Neto, 

2009). No entanto, o pescado total para região sudeste ainda representa valores muito 

superiores aos demais estados brasileiros, fato esse explicado pela alta densidade 

demográfica regional. 

 

No Estado do Rio de Janeiro, um dos principais aportes de carga comercial do pescado se 

concentra na região Norte Fluminense, sendo Campos dos Goytacazes a cidade pólo. 

Dados do IBGE (2003) confirmam que a região concentra aproximadamente 430.000 

habitantes, sendo assim uma quantidade elevada de pescado se faz necessário para 

suprir a demanda regional. Atualmente o pólo pesqueiro que responde por essa região se 

concentra em Atafona- RJ, região da foz do Rio Paraíba do Sul.  

 

O presente relatório vem compor o diagnostico da ictiofauna marinha da região para 

identificar possíveis impactos que a UTE Novo Tempo poderá causar nesse ecossistema e 

suas populações.  
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 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico da ictiofauna ocorrente nas áreas de influência da UTE Novo Tempo foi feito 

com base no levantamento de dados secundários, com destaque para o EIA da UCN Açu 

(CRA, 2010). Estes projetos estão colocalizados, assim como as respectivas áreas de 

influência, ecossistemas e biodiversidade marinha associada. A seguir serão apresentados 

os procedimentos metodológicos aplicados à época do diagnóstico do empreendimento de 

referência (CRA, 2010). 

 

O levantamento da ictiofauna ocorrente nas áreas de influência do empreendimento (CRA, 

2010) foi subsidiado por entrevistas com a população local, consultas bibliográficas e uma 

amostragem em campo através do acompanhamento da pesca do camarão e um 

acompanhamento do desembarque dos barcos de pesca da região, sendo estas 

metodologias isentas de autorizações e licenças por órgãos ambientais. 

 

- Levantamento bibliográfico 

 

As bibliografias utilizadas como fonte de informação foram os estudos realizados pela 

Ecologus (2009), Borges (2006), e o Boletim Estatístico da Pesca Marítima na Bacia de 

Campos. 

 

A utilização dos resultados do estudo da Ecologus (2009) se justifica pois a área de 

estudo, na ocasião, foi bem próxima e é representativa àquela de inserção do 

empreendimento ora em licenciamento. 

 

Para caracterização das espécies quanto ao status de conservação (ameaçadas ou não de 

extinção) foi utilizada a Portaria nº 445 do MMA (2014). 

 

- Entrevistas 

 

Foram realizadas entrevistas com pescadores locais, a fim de levantar ainda mais dados 

da região, vide a falta de estudos específicos para a área.  

 

- Acompanhamento do desembarque pesqueiro 

 

Uma das metodologias utilizadas para o levantamento da ictiofauna da região foi o 

acompanhamento do desembarque, de um barco pesqueiro da região, em um frigorífico 

local (FOTOS 7.3.1.3.1-1 e 7.3.1.3.1-2). A pesca foi realizada com rede fixa, malha de 60 

mm, na qual a embarcação ficou no mar durante 5 dias, localizada a aproximadamente 40 

milhas da costa, em uma área de pesca que compreende de Atafona até o Cabo de São 

Tomé.  
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FOTO 7.3.1.3.1-1 Acompanhamento do 

desembarque do pescado no frigorífico VCM em 

Atafona, RJ (19/07/2010). Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-2 Desembarques do pescado 

no frigorífico VCM, Atafona, RJ (19/07/2010). 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Após o desembarque do pescado, no próprio frigorífico, os espécimes foram identificados 

até o menor nível taxonômico possível, com o auxílio dos pescadores e com chaves de 

identificação (Figueiredo, 1977; Figueiredo e Menezes, 1978; Figueiredo e Menezes, 1980; 

Menezes e Figueiredo, 1980; Menezes e Figueiredo, 1985; Figueiredo e Menezes, 2000). 

Ainda no frigorífico foram registrados os dados de quantidade (em quilos) total por espécie 

capturada. 

 

- Acompanhamento da Pesca do Camarão 

 

A coleta da ictiofauna foi realizada por meio do acompanhamento a bordo de uma 

embarcação camaroeira, sediada no porto de Atafona, cujo campo de pesca abrange toda 

a costa norte do estado, desde áreas próximas à linha de costa até a isóbata de 60 m, 

aproximadamente. Essa metodologia de levantamento vem sendo amplamente abordada 

no meio científico, oferecendo uma gama de informações ricas sobre a ictiofauna presente 

a pequenas distancias da costa (Borges, 2006; Branco e Fracasso, 2004; Gulland, 1966; 

entre outros). 

 

A amostragem foi realizada durante o acompanhamento da pesca de camarão na região, 

na qual foi utilizada uma rede de arrasto de fundo do tipo balão, com malha de 20 mm. 

Foram realizados 4 (quatro) arrastos sucessivos, com duração de uma hora e meia cada, a 

uma velocidade média de 3,5 Km/h. Devido às péssimas condições meteorológicas no dia 

a continuidade da pesca foi abortada, entretanto com os arrastos realizados e juntamente 

com entrevistas com pescadores locais, foi possível fazer um levantamento da ictiofauna 

da região. Foram percorridos aproximadamente 12 -14 km paralelos a linha da costa e 

entre 3 a 5 milhas náuticas perpendiculares a mesma (FIGURA 7.3.1.3.1-1). Os pontos de 

coletas foram georeferenciados, usando-se um equipamento de posicionamento 

geográfico (GPS Garmin Etrex). 
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Após cada arrasto foi realizada a separação por grupo taxonômico, sendo a ictiofauna 

acondicionada em isopores ou caixas para posterior identificação separados dos 

camarões. Após a identificação e registro fotográfico, os peixes foram comercializados com 

o pescado representante da carcinofauna (FOTOS 7.3.1.3.1-3 a 7.3.1.3.1-8). 

 

Para identificação da ictiofauna, foram utilizados como referências: Figueiredo (1977), 

Figueiredo e Menezes (1978), Figueiredo e Menezes (1980); Menezes e Figueiredo 

(1980), Menezes e Figueiredo (1985) e Figueiredo e Menezes (2000). Após essa etapa, 

realizou-se a contagem do número de indivíduos por táxon (FOTOS 7.3.1.3.1-9 a FOTOS 

7.3.1.3.1-14). 
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FOTO 7.3.1.3.1-3: Início da pesca de arrasto, rede 

sendo lançada ao mar. Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-4: Após uma hora e meia de 

arrasto, rede sendo puxada. Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-5: sacos da rede de arrasto 

contendo o material coletado. Fonte: CRA, 2010. 

   

FOTO 7.3.1.3.1-6: Abertura dos sacos e triagem do 

material. Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-7: Ictiofauna separadas em caixas. 

Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-8: Separação por morfoespécie, já 

no porto de Atafona. Fonte: CRA, 2010. 
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FOTO 7.3.1.3.1-9: Exemplar de Peruá leste 

(Aluterus monoceros). Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-10: Exemplar de Pescadinha 

rosada ou banana (Nebris microps). Fonte: CRA, 

2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-11: Exemplar de Viola (Rhinobatos 

horkelli.). Fonte: CRA, 2010. 

   

FOTO 7.3.1.3.1-12: Exemplar de Baiacu-espinhoso 

(Cyclichthy spinousus). Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-13: Exemplar de Maria-Luiza ou 

mistura (Paralonchuros brasiliensis). Fonte: CRA, 

2010. 

FOTO 7.3.1.3.1-14: Exemplar de Mussum 

(Ophichthus parilis). Fonte: CRA, 2010. 
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- Análise dos dados 

 

Para os organismos identificados e quantificados, foram calculados os seguintes 

descritores de comunidades:  

 

- Riqueza de táxons, considerando todos os níveis taxonômicos obtidos;  

 

- Frequência numérica, que corresponde ao número de indivíduos capturados de uma 

espécie dividida pelo número total de espécimes capturados. 

 

 Resultados 

 

Considerando os levantamentos primários realizado por CRA (2010) e as informações 

obtidas em referências bibliográficas foram registradas um total de 114 espécies de peixes, 

distribuídas em 52 famílias e 17 ordens.  

 

A utilização de dados obtidos pela Secretaria Municipal de Pesca do Município de São 

João da Barra - RJ foi fundamental para que todas as espécies da região fossem 

realmente contempladas.  

 

O QUADRO 7.3.1.3.1-1 apresenta a lista das espécies de ictiofauna marinha encontrada 

em campo, bem como também as registradas em trabalhos técnico / científicos.  
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QUADRO 7.3.1.3.1-1 

LISTA DAS ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA ENCONTRADA NA REGIÃO NORTE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Ordem Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Anguiliformes 

Muraenidae 
Gymnothorax 

ocellatus 
Moréia pintada Borges, 2006 

Ophichthidae 
Ophichthus gomesii Mussum-do-mar Lc/Ra 

Ophichthus parilis Mussum Lc/Ra 

Batrachoidiformes Batrachoididae 
Porichthys 

porosissimus 

Mangangá-liso ou 

peixe sapo 
Borges, 2006 

Carchahiniformes 

Carchahinidae Prionace glauca Tubarão-azul Ecologus, 2009 

Triakidae Galeorhinus galeus Cação-bico-doce Ecologus, 2009 

Sphyrnidae 

Sphyrna lewini 
Tubarão-martelo-

recortado 
Ecologus, 2009 

Sphyrna zygaena 
Tubarão-martelo-

liso 
Ecologus, 2009 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Harengula clupeola Sardinha-cascuda Borges, 2006 

Opisthonema 

oglinum 
Sardinha-lage Ecologus, 2009 

Sardinella 

brasiliensis 

Sardinha 

verdadeira 
Ecologus, 2009 

Engraulidae 

Anchovia clupeoides Manjuba Borges, 2006 

Anchoa lyolepis Manjuba Borges, 2006 

Anchoa marinii Manjuba Borges, 2006 

Anchoa spinifer Manjuba-savelha Borges, 2006 

Anchoa filifera Manjuba Lc/Ra 

Anchoviella 

lepidentostole 
Manjuba Lc/Ra 

Cetengraulis 

edentulus 

Sardinha boca-

torta 
Ecologus, 2009 

Engraulis anchoita 
Anchoita, 

manjuba 
Ecologus, 2009 

Dactylopterifomes Dactylopteridae 
Dactylopterus 

volitans 
Voador Lc/Ra, Rf 

Gadiformes Gadidae 

Urophycis 

brasiliensis 
Abrótea Ecologus, 2009 

Urophycis mystacea 
Abrótea de 

profundidade 
Ecologus, 2009 

Lamniformes Lamnidae Isurus oxyrinchus Cação-anequim Ecologus, 2009 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Lophiiformes Antennariidae 
Ogcocephalus 

vespertilio 
Peixe-morcego Borges, 2006 

 Lophiidae 
Lophius 

gastrophysus 
Peixe-sapo Lc/Rf 

Mugliforme Mugilidae 

Mugil curema Parati Ecologus, 2009 

Mugil liza Tainha Ecologus, 2009 

Mugil platanus Tainha Ecologus, 2009 

Perciformes 

Carangidae 

Chloroscombrus 

chrysurus 

Palombeta ou 

folha de mangue 
Borges, 2006 

Carangoides crysos Xerelete Ecologus, 2009 

Caranx latus 
Xaréu ou 

graçainha 
Ecologus, 2009 

Selene vomer Peixe Galo Lc/Ra, Rf 

Trachurus lathami Chicharro Ecologus, 2009 

Gempylidae Gempylus serpens Lanceta Borges, 2006 

Pempheridae 
Pempheris 

schomburgkii 
Piaba-do-mar Lc/Ra 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix 
Anchova, 

enchova 
Lc/Rf 

Pomadasyidae Conodon nobilis Roncador Lc/Rf 

 
Haemulon 

aurolineatum 
Cotinga Borges, 2006 

Priacanthidae Priacanthus sp. Olho de Cão Lc/Ra,Rf 

Sciaenidae 

Ctenosciaena 

gracilicirrhus 
Cangauá Borges, 2006 

Cynoscion 

guatucupa 
Maria mole Lc/Rf 

Cynoscion 

jamaicensis 
Goete Lc/Rf 

Cynoscion virescens 

Pescada-legitima 

ou pescada-

selvagem 

Lc/Ra 

Isopisthus parvipinnis Pescadinha Lc/Ra 

Larimus breviceps Oveva Borges, 2006 

Macrodon ancylodon Pescada-foguete Ecologus, 2009 

Micropogonias 

furnieri 
Corvina Lc/Ra, Rf 

Menticirrhus littoralis Papa-terra/Betara Lc/Ra, Rf 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Nebris microps 

Pescadinha 

Rosada ou 

Banana 

Lc/Ra 

Paralonchurus 

brasiliensis 
Maria-luiza Lc/Ra 

Stellifer brasiliensis 
Canganguá ou 

Cangoá 
Borges, 2006 

Stellifer rastrifer Cangoá Borges, 2006 

Stellifer stellifer Canguá Borges, 2006 

Stellifer sp. 
Cangoá, 

canganguá 
Lc/Ra 

Umbrina canosai Castanha Lc/Rf 

Serranidae 

Acanthistius 

brasilianus 
Garoupa Ecologus, 2009 

Mycteroperca 

acutirostris 
Badejo-mira Ecologus, 2009 

Mycteroperca bonaci Badejo-quadrado Ecologus, 2009 

Epinephelus itajara Mero Ecologus, 2009 

Epinephelus niveatus 
Cherne 

Verdadeiro 
Ecologus, 2009 

Sparidae 

Calamus m.u Pargo pena Lc/Ra 

Calamus penna Pargo-pena Ecologus, 2009 

Pagrus pagrus Pargo-rosa Lc/Rf 

Stromateidae Peprilus paru Gordinho Lc/Ra, Rf 

Trichiuridae Trichiurus lepturus Peixe espada Lc/Ra, Rf 

Branchiostegidae Lopholatilus villarii Peixe-batata Ecologus, 2009 

Centropomidae 
Centropomus 

undecimalis 

Robalo-flexa, 

robalo-branco 
Ecologus, 2009 

Lutjanidae Lutjanus analis Cioba-vermelha Ecologus, 2009 

Pinguipedidae 
Pseudopercis 

numida 
Namorado Ecologus, 2009 

Polyprionidae 
Polyprion 

americanus 
Cherne-poveiro Ecologus, 2009 

Uranoscopidae 
Astroscopus 

ygraecum 
Mira-céu Borges, 2006 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus Dourado Ecologus, 2009 

Scombridae 
Thunnus albacares Albacota laje Ecologus, 2009 

Thunnus alalunga Albacora branca Ecologus, 2009 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Katsuwonus pelamis Bonito listrado Ecologus, 2009 

Scomberomorus 

cavalla 
Cavala Lc/Rf 

Sarda sarda Serrinha Lc/Rf 

Euthynnus 

alletteratus 
Bonito pintado Lc/Rf 

Scomber japonicus Cavalinha Ecologus, 2009 

Xiphiidae Xiphias gladius Espadarte Ecologus, 2009 

Sphyranidae 
Sphyraena 

guachancho 
Bicuda Ecologus, 2009 

Achiridae 
Achirus declivis  Borges, 2006 

Trinectes sp. Sapeba Lc/Ra 

Bothidae 
Bothus ocellatus Solha Borges, 2006 

Bothus robinsi Linguado Lc/Ra 

Cynoglossidae 

Symphurus jenynsii Lingua-de-vaca Borges, 2006 

Symphurus 

trewavasae 
Lingua-de-mulata Borges, 2006 

Symphurus 

tesselatus 

Lingua-de-mulata, 

Maria-sapeba 
Lc/Ra 

Pleuronectiformes Paralichthydae 

Verecundum rasile Linguado-macho Borges, 2006 

Paralichthys 

patagonicus 
Linguado-branco Lc/Rf 

Rajiformes 

Dasyatidae Dasyatis sayi 
Raia-amarela ou 

Raia-mijona 
Borges, 2006 

Narcinidae Narcine brasiliensis Treme-treme Borges, 2006 

Rajidae 

Raja platana Raia Borges, 2006 

Sympterygia 

bonapartei 
Raia Borges, 2006 

Rhinobatidae 
Rhinobatos horkelii Viola Lc/Ra 

Zapteryx brevirostris Viola Borges, 2006 

Gymnuridae Gymnura micrura Raia-manteiga Lc/Rf 

Squaliformes Squalidae 
Squalus megalops Tubarão-bagre Ecologus, 2009 

Squalus mitsukurii Galhado Ecologus, 2009 

Squatiniformes Squatinidae Squatina argentina Cação-anjo Lc/Rf 

Siluriformes Ariidae 
Arius spixii 

Bagre-amarelo ou 

Bagre-de-areia 
Lc/Ra 

Bagre bagre Bagre-bandeira Lc/Ra 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Netuma barba Bagre-branco Lc/Ra, Rf 

Sciadeichthys 

luniscutis 

Bagre-guri ou 

Gurijuba 
Borges, 2006 

Scorpaeniformes 
Scorpaenidae 

Helicolenus 

dactylopterus 
Mangangá Borges, 2006 

Helicolenus lahillei Sarrão Ecologus, 2009 

Scorpaena 

isthmensis 

Mangangá ou 

Beatinha 
Lc/Ra 

Triglidae Prionotus punctatus Cabrinha Borges, 2006 

Tetradontiformes 

Balistidae 
Canthidermis 

sufflamen 
Cangulo-oceânico Borges, 2006 

Balistdae Balistes capriscus Peroá Ecologus, 2009 

 Balistes vetula Peroá-preto Ecologus, 2009 

Diodontidae Cyclichthys spinosus Baiacu-espinhoso Lc/Ra 

Monacanthidae 

Aluterus monoceros Peruá Leste Lc/Ra 

Cantherhines 

macrocerus 
Porco-pintado Borges, 2006 

Cantherhines pullus Cangulo-fernando Borges, 2006 

Tetradontidae 

Sphoeroides 

testudineus 
Baiacu-mirim Borges, 2006 

Sphoeroides tyleri Baiacu Borges, 2006 

Sphoeroides 

spengleri 
Baiacu-pinima Borges, 2006 

Fonte: CRA, 2010. 

Lc – Levantamento em campo; Ra – rede de arrasto; Rf – rede fixa. 
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- Acompanhamento de pesca 

 

Durante o acompanhamento da pesca do camarão, foram amostrados um total de 410 

espécimes de peixes pertencentes a 28 espécies, distribuídas em 18 famílias e 8 ordens 

(QUADRO 7.3.1.3.1-2). 

 

QUADRO 7.3.1.3.1-2 

ICTIOFAUNA CAPTURADA NA PESCA DE CAMARÃO NO LITORAL NORTE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Ordem Família Espécie Nome vulgar 

Anguiliformes Ophichthidae 

Ophichthus gomesii 

 

 

( 

Mussum-do-mar 

 

 

 

 

Ophichthus parilis Mussum 

Clupeiformes Engraulidae 
Anchoa filifera Manjuba 

Anchoviella lepidentostole Manjuba 

Dactylopterifomes Dactylopteridae Dactylopterus volitans Voador 

Perciformes 

Carangidae Selene setapinnis Peixe Galo 

Pempheridae Pempheris schomburgkii Piaba-do-mar 

Priacanthidae Priacanthus sp. Olho de Cão 

Sciaenidae 

Stellifer brasiliensis Canganguá ou Cangoá 

Paralonchurus brasiliensis Maria-luiza 

Micropogonias furnieri Corvina 

Isopisthus parvipinnis Pescadinha 

Stellifer sp. Cangoá, canganguá 

Menticirrhus littoralis Papa-terra/Betara 

Cynoscion virescens Pescada-legitima ou 

pescada-selvagem Sparidae Calamus m.u Pargo pena 

Stromateidae Peprilus paru Gordinho 

Trichiuridae Trichiurus lepturus Peixe espada 

Pleuronectiformes 

Achiridae Trinectes sp. Sapeba 

Bothidae Bothus robinsi Linguado 

Cynoglossidae Symphurus tesselatus 
Lingua-de-mulata, Maria-

sapeba 

Rajiformes Rhinobatidae Rhinobatos horkelii Viola 

Siluriformes Ariidae 
Arius spixii Bagre-amarelo ou Bagre-de-

areia Bagre bagre Bagre-bandeira 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar 

Netuma barba Bagre-branco 

Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena isthmensis Mangangá ou Beatinha 

Tetradontiformes 
Diodontidae Cyclichthys spinosus Baiacu-espinhoso 

Monacanthidae Aluterus monóceros Peruá Leste 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Quanto aos dados de riqueza específica, a maior foi observada na família Sciaenidae, com 

as seguintes espécies representantes: Stellifer brasiliensis (Canganguá ou Cangoá), 

Paralonchurus brasiliensis (Maria-luiza), Micropogonias furnieri (Corvina), Isopisthus 

parvipinnis (Pescadinha), Stellifer sp. (Cangoá, canganguá), Menticirrhus littoralis (Papa-

terra/Betara) e Cynoscion virescens (Pescada-legitima ou pescada-selvagem), seguida da 

família Ariidae, sendo apenas três espécies representantes: Arius spixii (Bagre-amarelo ou 

Bagre-de-areia), Bagre bagre (Bagre-bandeira) e Netuma barba (Bagre-branco) (FIGURA 

7.3.1.3.1-1). 

 

Trabalhos como (Azevedo, 1999; Lowe-McConnell, 1999; Lacepède, 1803; Reis, 1986 

apud Rodrigues & Castilhos, 2003), citam a ocorrência de espécies como os bagres 

marinhos (Netuma barba) e a família Sciaenidae como comumente encontradas em 

regiões de desembocaduras de rios, o que corrobora com o habitat em questão (Foz do 

Rio Paraíba do Sul). Outra ocorrência que compartilha características ambientais similares 

com o ambiente em questão, foi de Júnior em 2005, mesmo em águas mais calmas a 

ocorrência de espécies similares, como exemplo, Micropogonias furnieri (Corvina), Stellifer 

sp. (Cangoá, canganguá), Selene setapinnis (Peixe Galo), foram observadas. Essas 

similaridades entre algumas espécies representantes desses ambientes, principalmente a 

família Sciaenidae serão debatidas mais adiante, demonstrando ainda a amplitude espacial 

para esses indivíduos. 
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FIGURA 7.3.1.3.1-1 

RIQUEZA ESPECÍFICA DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DE PESCA NO LITORAL 

NORTE DO RIO DE JANEIRO 
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    Fonte: CRA, 2010. 

 

Quanto aos números de indivíduos para cada espécie, as que obtiveram mais 

representantes na amostragem em questão foram: Isopisthus parvipinnis, conhecida como 

fanequinha, Stellifer sp., conhecida como cangoá ou canganguá e Paralonchurus 

brasiliensis, conhecida como maria-luísa, com freqüências numéricas de 33%, 10% e 9%, 

respectivamente. Analisando esses dados, as três espécies em conjunto, totalizaram mais 

da metade (51%) dos espécimes de peixes amostrados, mostrando assim sua 

representatividade na amostragem em questão (QUADRO 7.3.1.3.1-3). 
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QUADRO 7.3.1.3.1-3 

 ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE NA PESCA DA CARCINOFAUNA NO LITORAL 

NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESTAQUE PARA 

AS MAIORES  FREQUÊNCIAS NUMÉRICAS (51%) 

 

Espécie N° de indivíduos Freq. Num. 

Aluterus monóceros 1 0% 

Anchoa filifera 10 2% 

Anchoviella lepidentostole 4 1% 

Arius spixii 6 1% 

Bagre bagre 13 3% 

Bothus robinsi 4 1% 

Calamus m.u 1 0% 

Cyclichthys spinosus 14 3% 

Cynoscion virescens 21 5% 

Dactylopterus volitans 3 1% 

Isopisthus parvipinnis 135 33% 

Menticirrhus littoralis 3 1% 

Micropogonias furnieri 6 1% 

Nebris microps 10 2% 

Netuma barba 29 7% 

Ophichthus gomesii 3 1% 

Ophichthus parilis 6 1% 

Paralonchurus brasiliensis 36 9% 

Pempheris schomburgkii 12 3% 

Peprilus paru 11 3% 

Priacanthus sp. 2 0% 

Rhinobatos horkelii 5 1% 

Scorpaena isthmensis 2 0% 

Selene setapinnis 2 0% 

Stellifer sp. 41 10% 

Symphurus tessellatus 17 4% 

Trichiurus lepturus 10 2% 

Trinectes sp. 3 1% 

Total 410 100% 

  Fonte: CRA, 2010. 

Legenda: Freq. Num. – freqüência numérica. 
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- Acompanhamento do desembarque 

 

No acompanhamento do desembarque de pesca com rede fixa, distante 40 milhas da 

costa, foram registras um total de 21 espécies de peixes, distribuídas em 15 famílias e 7 

ordens (QUADRO 7.3.1.3.1-4), sendo que a família Sciaenidae novamente apresentou 

maior riqueza específica (5 espécies), seguida da família Scombridae (3 espécies).  

 

QUADRO 7.3.1.3.1-4 

ICTIOFAUNA CAPTURADA COM REDE FIXA NO LITORAL NORTE DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

Ordem Família Espécie Nome vulgar 

Perciformes 

Sciaenidae 

Micropogonias furnieri Corvina 

Cynoscion guatucupa Maria Mole 

Cynoscion jamaicensis Goete 

Menticirrhus littoralis Papa terra 

Umbrina canosai Castanha 

Scombridae 

Scomberomorus cavalla Cavala 

Sarda sarda Serrinha 

Euthynnus alletteratus Bonito 

Sparidae Pagrus pagrus Pargo 

Carangidae Selene vômer Galo 

Trichiuridae Trichiurus lepturus Espada 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix Anchova 

Pomadasyidae Conodon nobilis Roncador 

Stromateidae Peprilus paru Gordinho 

Priacanthidae Priacanthus sp. Olho de cão 

Dactylopterifomes Dactylopteridae Dactylopterus volitans Voador 

Siluriformes Ariidae Netuma barba Bagre Branco 

Pleuronectiformes Paralichthydae Paralichthys patagonicus Linguado 

Lophiiformes Lophiidae Lophius gastrophysus Sapo 

Squatinifomes Squatinidae Squatina argentina Cação Anjo 

Raias Gymnuridae Gymnura micrura Arraia Manteiga 

Fonte: CRA, 2010. 
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A alta riqueza específica apresentada pela família Sciaenidae, já fora abordada por 

diversos estudos. Atualmente sabe-se que na costa brasileira existem 36 espécies da 

família Sciaenidae, sendo 28 delas ocorrentes na costa sul / sudeste (Casatti & Menezes, 

2003; Chao, 2003 apud Santos-Ninim, 2008). 

 

Na década de 80, pesquisadores observaram que essa família era comumente encontrada 

em águas rasas da plataforma continental, principalmente sobre fundos de lama ou areia, 

constituindo um dos mais importantes recursos pesqueiros em águas estuarinas e 

costeiras do mundo (Chao 1986; Menezes & Figueiredo, 1980; apud Souza, U.P. et al. 

2208). 

 

Uma das características para essa amplitude espacial é a diversificação relacionada à sua 

alimentação e a utilização dos estuários como berçários para os indivíduos mais jovens, 

(Chao & Musick, 1977; Chao 1986; apud Souza, U.P. et al. 2208). 

 

Comparando os trabalhos realizados na região Norte Fluminense, tais como Ecologus 

(2009), Borges (2006) e CRA (2010) (acompanhamento de pesca de carcinofauna com 

rede de arrasto / acompanhamento de desembarque pesqueiro com rede fixa a 40 milhas 

da costa) com a Portaria nº 445 (MMA, 2014), observou-se que 21 espécies se encontram 

ameaçadas de extinção, sobreexplotada ou em ameaça de sobreexplotação. 

 

Entretanto, analisado o presente estudo, foram observadas somente sete espécies na lista, 

sendo que Lophius gastrophysus (Peixe-sapo), Pomatomus saltatrix (Anchova), Cynoscion 

guatucupa (Maria-mole), Micropogonias furnieri (Corvina), Umbrina canosai (Castanha), 

Pagrus pagrus (Pargo-rosa) foram capturadas em redes fixas – Rf e apenas duas, 

Micropogonias furnieri (Corvina) e Rhinobatos horkelii (Viola), foram capturadas com redes 

de arrasto – Ra (QUADRO 7.3.1.3.1-5). 
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QUADRO 7.3.1.3.1-5  

ICTIOFAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO, ENCONTRADA NA REGIÃO 

 DA UTE NOVO TEMPO 

 

Espécie Nome vulgar Fonte Status 

Prionace glauca Tubarão-azul Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Galeorhinus galeus Cação-bico-doce Ecologus, 2009 AE/CR 

Sphyrna lewini 
Tubarão-martelo-

recortado 
Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Sphyrna zygaena Tubarão-martelo-liso Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Sardinella brasiliensis Sardinha verdadeira Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Lophius gastrophysus Peixe-sapo Lc/Rf SE ou ASE 

Mugil liza Tainha Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Mugil platanus Tainha Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Pomatomus saltatrix Anchova, enchova Lc/Rf SE ou ASE 

Cynoscion guatucupa Maria mole Lc/Rf SE ou ASE 

Macrodon ancylodon Pescada-foguete Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Micropogonias furnieri Corvina Lc/Ra, Rf SE ou ASE 

Umbrina canosai Castanha Lc/Rf SE ou ASE 

Mycteroperca bonaci Badejo-quadrado Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Epinephelus itajara Mero Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Epinephelus niveatus Cherne Verdadeiro Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Pagrus pagrus Pargo-rosa Lc/Rf SE ou ASE 

Lutjanus analis Cioba-vermelha Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Pseudopercis numida Namorado Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Polyprion americanus Cherne-poveiro Ecologus, 2009 SE ou ASE 

Rhinobatos horkelii Viola Lc/Ra AE/E.N 

Fonte: CRA, 2010. 

Fonte da Informação: Lc – Levantamento em campo; Ra – rede de arrasto; Rf – rede fixa 

Status: AE/CR – Ameaçada de extinção crítica; SE - sobreexplotada; ASE – ameaça de sobreexplotada. 
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 Considerações Finais – Ictiofauna 

 

Alguns casos críticos de ameaça às espécies de ictiofauna foram abordados pelo MMA 

(2014), caso dos elasmobrânquios, tais como cação-bico-doce - Galeorhinus galeus 

(Criticamente em Perigo – CR), duas espécies de cação-anjo - Squatina guggenheim (Em 

Perigo – EN), a raia-viola - Rhinobatos horkelii (EN), S. occulta (EN), P. perotteti (CR) e 

duas espécies de peixe-serra - Pristis pectinata (EN). As quatro primeiras, exploradas na 

costa Sul do Brasil, demonstram declínios populacionais vertiginosos desde a 1980 (Peres 

& Vooren, 2001; Vooren & Lamónaca 2002; Miranda & Vooren, 2003; Lucifora et al., 2004; 

SSG, 2004). 

 

As duas últimas espécies, P. perotteti e Pristis pectinata, apresentam extrema redução ao 

longo do litoral, sua destruição que antes abrangia o Sudeste, hoje está limitada à costa 

Norte. Na costa do Amapá e Pará ainda existe registro de exploração de Pristis perotteti, 

enquanto a espécie P. pectinata não vem sendo capturada no Brasil e, provavelmente, terá 

seu status modificado para Criticamente em Perigo. 

 

Diante do cenário apresentado, e considerando que estas espécies estão presentes na 

lista brasileira de espécies ameaçadas, faz-se necessária a implementação de ações 

ambientais, nas escalas local e regional, voltadas principalmente à conservação destes 

táxons. Os mesmos ainda vêm sendo observados nos desembarques diários de pesca. De 

maneira conclusiva, sugere-se a inclusão destas espécies em programas ambientais 

específicos, visando sua proteção, bem como a manutenção da biodiversidade marinha. 
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7.3.1.3.2 Zoobentos 

 

 Introdução 

 

O termo benthos vem do grego e significa profundidade. Portanto, são bentônicas todas as 

espécies que vivem em uma relação íntima com o substrato de ambientes aquáticos, seja 

para fixar-se, escavá-lo, andar sobre sua superfície ou mesmo nadar sobre o substrato 

sem separar-se dele. As comunidades zoobentônicas marinhas distribuem-se desde a 

linha litorânea até as maiores profundidades. O zoobentos marinho é constituído por um 

conjunto diverso e extremamente rico de animais pertencentes aos mais diferentes grupos 

zoológicos. Uma variedade de organismos invertebrados tais como: briozoários, esponjas, 

cnidários, anelídeos, moluscos, crustáceos e sipunculídeos compõem as comunidades 

zoobentônicas, devendo-se destacar também os unicelulares, como protozoários e 

bactérias; bem como os cordados Urochordata (ascídias), entre outros (Esteves, 1998 e 

Nybakken, 1993). 

 

Os organismos zoobentônicos desempenham importante papel ecológico dentro dos 

ecossistemas aquáticos, pois são consumidores de plâncton, participam intensamente da 

atividade de decomposição de matéria orgânica e da ciclagem de nutrientes no substrato, 

além de ocupar uma posição importante dentro da cadeia alimentar (Nybakken, 1993). 

Muitas espécies zoobentônicas constituem-se no principal item alimentar de muitos peixes 

demersais e outras desempenham importante papel na ciclagem de nutrientes através do 

processo de biorrevolvimento do sedimento, que acelera os processos de remineralização 

de nutrientes (Nybakken, 1993). 

 

Os animais bentônicos (ou zoobentos) estão divididos em 3 (três) categorias ecológicas 

principais, baseadas no substrato onde vivem. Infauna são as espécies que vivem 

inteiramente ou em grande parte no substrato; esta categoria inclui muitos moluscos e 

vermes (poliquetas), bem como outros invertebrados. As espécies da infauna normalmente 

dominam as comunidades de substratos não-consolidados, e eles são diversos e muito 

abundantes em regiões subtidais. Existem poucas espécies de infauna em comunidades 

de substrato consolidado. A epifauna constitui um grande grupo de animais que vivem 

sobre ou fixos no substrato marinho; aproximadamente 80% dos zoobentos pertence à 

esta categoria. Como exemplo da epifauna temos os corais, crustáceos, mexilhões, muitas 

estrelas do mar e esponjas. A epifauna está presente em todos os tipos de substratos e 

são muito abundantes e diversos em áreas rochosas e em recifes de corais. Há ainda uma 

terceira categoria, que engloba os animais que vivem associados ao substrato marinho, 

mas que também nadam acima do substrato, como é o caso dos camarões, caranguejos e 

linguados que formam o epibentos (Lalli & Parsons, 1998). 

 

Existem muitas razões que levam ao interesse pelo conhecimento a respeito do bentos, 

principalmente costeiro, que habita a plataforma continental. Uma delas é o fato de uma 

enorme gama de organismos zoobentônicos, ou associados de alguma forma aos fundos 

marinhos, ter importância econômica direta para o homem, como é o caso de muitas 
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espécies de crustáceos e moluscos. Além disso, a produção secundária gerada pelo 

zoobentos suporta a pesca comercial do mundo. Portanto, estudos da produtividade 

bentônica são essenciais para o entendimento da efetividade da produção pesqueira 

(Nybakken, 1993). 

 

O objetivo geral desse estudo é caracterizar a comunidade zoobentônica das áreas de 

influência da UTE Novo Tempo, localizado no litoral da região Norte Fluminense, mais 

especificamente no município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro. Os 

objetivos específicos são: 

 

 Estimar a densidade das populações zoobentônicas e a sua contribuição na 

densidade das comunidades;  

 Avaliar a abundância relativa dos grupos dominantes amostrados; 

 Identificar a ocorrência de grupos taxonômicos dominantes; 

 Analisar a Diversidade das comunidades pontuais; 

 Analisar a Riqueza de Espécies e a Equitabilidade da composição quali-quantitativa 

do zoobentos do fundo da Praia próximo ao empreendimento. 

 

 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico da comunidade zoobentônica ocorrente nas áreas de influência da UTE 

Novo Tempo foi feito com base no levantamento de dados secundários, com destaque 

para o EIA da UCN Açu (CRA, 2010). Estes projetos estão colocalizados, assim como as 

respectivas áreas de influência, ecossistemas e biodiversidade marinha associada. A 

seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos aplicados à época do 

diagnóstico do empreendimento de referência (CRA, 2010). 

 

O diagnóstico da comunidade bentônica ocorrente nas áreas de influência da UCN (CRA, 

2010) e também no da UTE Novo tempo foi executado essencialmente por meio de 

levantamentos primários, contemplando amostragens de campo, procedimentos 

laboratoriais e o tratamento de dados, conforme será apresentado a seguir. 

 

- Estações de Amostragem  

 

Os pontos de amostragens selecionados para o presente levantamento consideraram as 

áreas de influência do empreendimento para os organismos zoobentônicos marinhos. Os 

mesmos pontos foram utilizados na coleta de zoobentos, zooplâncton, fitoplâncton 

ictioplâncton. 

 

A FIGURA 7.3.1.3.2-1 apresenta a malha amostral utilizada para realização do diagnóstico 

das comunidades bentônica e planctônica. 



EMISSÃO INICIALA

MAPA DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE BENTOS, 
ZOO, FITO E ICTIOPLÂNCTON

TÍTULO:

REFERÊNCIA

NOTAS

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
2 - IMAGEM GOOGLE EARTH PRO, 08/01/2014.

3 - EIA DA UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU – UCN AÇU (CRA, 2010).

1 - BASE CARTOGRÁFICA NA PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR. DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000.
ZONA DE REFERÊNCIA 24S.
2 - ARQUIVOS FORMATO SHAPEFILE - ARCGIS 10.1.

3 - MAPA PARA IMPRESSÃO EM FORMATO A3.

PROJ N.: PROJ.: APROV.: DATA: ESCALA: REV.:
A.N. B.C. R0

J.U. 06/2015

06/1550125

EIA - UTE NOVO TEMPO

RJ

MG
ES

Copyright:© 2014 Esri

Campos dos
Goytacazes

São João
da Barra

Copyright:© 2014 Esri

FIGURA 7.3.1.3.2-1

LEGENDA

OC
EA

NO
 AT

LÂ
NT

IC
O

RJ
-19

6

RJ-216

RJ-208

RJ-196

BR-356

RJ
-23

6

RJ-216

Lagoa
Salgada

Lagoa
Feia

Lagoa do
Campelo

Lagoa do
Veiga

Lagoa
do Açu

Lagoa
do Taí

Lagoa de
Iquipari

Lagoa de
Grussaí

Ca

nalda
Ch

atu
b a

Ca
n a

l d
e

Ata
fon

a

Canal do Abreu

Córre
go

de

Iqu
ipari

Rio Paraíba
do Sul

Canal do
Degredo

Canal da Barrinha

ou do Taí

Canal da Andressa

Ri oÁgua Preta
ou rio Doce

Canal daAndreza

P4
P1 P2 P3P5

P6 P8

P7
P10

P9

SÃO
JOÃO DA BARRA

265000

265000

280000

280000

295000

295000

310000

310000

75
65

00
0

75
65

00
0

75
80

00
0

75
80

00
0

75
95

00
0

75
95

00
0

0 2.000 4.000 6.000 8.000
m

1:165.000

Corpo D'água
Curso D'água
Vias de Acesso
ADA - Área Diretamente Afetada
Ponto de Amostragem



50125-EV-RT002-0 

 

 7.3-161  

- Coleta de Amostras  

 

Para execução das campanhas de campo de zoobentos, zooplâncton, fitoplâncton e 

ictioplâncton foi utilizado bote inflável de fundo rígido e motor de popa de 90HP. As 

amostras para a análise quali-quantitativa do zoobentos foram obtidas com um amostrador 

(busca-fundo) do tipo Petersen e para cada estação ficou estabelecida uma amostragem 

de sedimento, resultando um total de 10 amostras (FOTO 7.3.1.3.2-1). 

 

As amostras de sedimento foram acondicionadas em potes plásticos devidamente 

etiquetados e colocados em caixas apropriadas para o transporte (FOTO 7.3.1.3.2-2). 

 

  

FOTO 7.3.1.3.2-1: amostragem de zoobentos 

com utilização de amostrador de Petersen. 

Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.2-2: amostras de zoobentos em 

caixas para transporte. Fonte: CRA, 2010. 

 

- Procedimentos Laboratoriais 

 

Triagem macroscópica 

 

As amostras obtidas com a Draga de Petersen foram pesadas e lavadas utilizando-se uma 

série de 3 (três) peneiras com malhas 2,0, 1,0 e 0,5mm sobrepostas em escala 

decrescente de malhagem para eliminação por peneiramento da fração menor que 0,5mm 

e triagem macroscópica do zoobentos em nível de filo ou classe (FOTO 7.3.1.3.2-3 e 

7.3.1.3.2-4). Em seguida os organismos coletados foram fixados em álcool a 70%, 

rotulados com os dados para identificação e acondicionados para transporte até o 

laboratório na sala de microscopia. Os sedimentos que ficaram retidos nas peneiras foram 

acondicionados em potes plásticos e conservados em álcool a 70%. 
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FOTO 7.3.1.3.2-3: métodos de triagem 

macroscópica. Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.2-4: material em fase final de 

triagem. Fonte: CRA, 2010. 

 

Triagem microscópica 

 

Os organismos triados macroscopicamente e já separados ao nível de filo ou classe são 

então submetidos a uma triagem sob estereomicroscópio marca Tecnival para a 

classificação em categorias taxonômicas mais amplas. 

 

- Tratamento dos Dados 

 

A Densidade Animal foi obtida pela contagem do número de indivíduos por quilograma de 

sedimento: 

 

 

Onde  é a densidade Animal;  o número de indivíduos do táxon presente na 

amostra; e  o peso inicial das amostras.  

 

A Diversidade Taxonômica ( ) foi obtida por meio do índice de Shannon-Weaver (Pielou, 

1975), utilizando-se a seguinte equação: 

 

 
 

Onde  representa a proporção da espécie  na amostra .  

 

A Riqueza de Espécies foi determinada pela contagem das espécies amostradas em cada 

estação. 

 

A Abundância Relativa (AR) de cada táxon foi calculada por meio da seguinte equação: 
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Onde  é a densidade animal de cada filo e  é a densidade animal total. 

 

Os valores de Freqüência de cada espécie foram calculados empregando-se a seguinte 

equação: 

 

 

 

Onde  é a freqüência da espécie A;  é o número de pontos onde A está presente e 

 o número total de pontos. 

 

Os espécimes foram identificados em nível genérico ou específico e, sempre que possível, 

utilizando bibliografia especializada. A identificação ocorreu nos seguintes filos: Mollusca, 

Annelida e Echinodermata coletados neste levantamento. 

 

Para a determinação dos espécimes do filo Mollusca (Bivalvia e Gastropoda) foram 

adotados critérios segundo Rios (1994), Pimenta (1994) e Newell (1969). 

 

Os espécimes do filo Annelida (Poliquetas) foram identificados de acordo com Nonato 

(1970) e Pettibone (1963 e 1982). 

 

Os estudos dos Echinodermata foram baseados em Ruppert & Barnes (1996), Buckup 

(1999). 

 

 Resultados 

 

- Variáveis ambientais 

 

Os valores de temperatura foram similares em toda a coluna d’água, indicando que 

ocorreu uma leve estratificação da mesma durante o período de amostragem. A 

temperatura também foi similar entre os pontos de amostragem. Esta região apresenta 

águas com temperatura que varia entre 22 e 24ºC no inverno e 25 a 27ºC no verão. Essas 

águas são transportadas em superfície para sul pela Corrente do Brasil.  

 

Os valores de salinidade também foram similares entre os pontos e apresentando uma 

leve estratificação da coluna d’água. Os valores de OD foram similares aos obtidos em 

outros trabalhos realizados na região Sudeste do Brasil (Braga & Niencheski (2006). Os 

valores médios variaram entre 5,03 mg/L (ponto 01) e 6,36 mg/L (ponto 09). De modo geral 

os valores de oxigênio dissolvido (OD) diminuíram em maiores profundidades, que é um 

padrão esperado uma vez que a produção primária diminui com a profundidade. Já a 

turbidez apresentou um aumento em direção ao fundo, indicando um padrão normal devido 

à ressuspensão de sedimento próximo ao fundo, influenciadas pelas correntes de fundo. A 

FIGURA 7.3.1.3.2-2 ilustra a variação dos parâmetros ambientais temperatura, salinidade 

e oxigênio dissolvido entre os pontos de amostragem. 
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FIGURA 7.3.1.3.2-2 

VALORES DE SALINIDADE, TEMPERATURA (°C) E OXIGÊNIO DISSOLVIDO (MG/L) 

NOS PONTOS AMOSTRAIS DE BENTOS E PLANCTÔNS PARA JULHO DE 2010 

 

 

    Fonte: CRA, 2010. 

 

- Análise Qualitativa e Número de Espécies de Zoobentos 

 

O zoobentos é formado por um conjunto de animais pertencentes aos mais diversos 

grupos zoológicos, os quais têm papel importante na dinâmica de nutrientes e fluxo de 

energia (Esteves, 1998). 

 

As comunidades bentônicas são compostas por indivíduos que podem ser classificados 

em grupos funcionais, de acordo com o tamanho, habitat e formas de obtenção de 

alimento. Portanto, ao tratar-se de grupos funcionais podem-se incluir diferentes taxas 

zoobentônicas que interajam com o ambiente de forma similar. Muitas espécies podem 

pertencer ao mesmo tempo a grupos funcionais diferentes ou apresentar características 

funcionais intermediárias (Nybakken, 1993). 

 

Os espécimes mais expressivos encontrados neste levantamento pertencem ao grupo dos 

moluscos (FOTOS 7.3.1.3.2-5 a 7.3.1.3.2-12). 
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FOTO 7.3.1.3.2-5: Corbula sp. Fonte: CRA, 

2010. 

FOTO 7.3.1.3.2-6: Scaphopoda – morfoespécie. 

Fonte: CRA, 2010. 

  

FOTO 7.3.1.3.2-7: Tellina sp. Fonte: CRA, 

2010. 

FOTO 7.3.1.3.2-8: Noetia bisulcata.  

Fonte: CRA, 2010. 

  

FOTO 7.3.1.3.2-9: Onuphidae–Morfoespécie 1. 

Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.2-10: Sphenia sp.  

Fonte: CRA, 2010. 
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FOTO 7.3.1.3.2-11: Arca imbricata. 

Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.2-12: Pteria sp. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

O QUADRO 7.3.1.3.2-1 fornece o inventário faunístico de todos os taxa coletados no litoral 

norte do Estado do Rio de Janeiro no mês de julho de 2010. A fauna encontrada foi 

classificada de acordo com os níveis hierárquicos superiores em três grupos taxonômicos 

distintos que compreendem os Mollusca, Annelida e Echinodermata. 

 

QUADRO 7.3.1.3.2-1 

LISTAGEM DE TAXA DE ZOOBENTOS ENCONTRADOS NOS PONTOS AMOSTRADOS 

 

FILO ANNELIDA 
FILO 

ECHINODERMATA 

FILO 

MOLLUSCA 
FILO MOLLUSCA FILO MOLLUSCA 

Classe 

Polychaeta 
Classe Echinoidea Classe Bivalvia Classe Bivalvia 

Classe 

Gastropoda 

Família 

Onuphidae Morfoespécie 1 

Família 

Corbulidae 

Família 

Plicatulidae 

Família 

Crepidulidae 

Morfoespécie 1  Corbula sp. Plicatula gibbosa Crepidula sp. 

  
Família Myidae 

Família 

Solecurtidae 

Classe 

Scaphopoda 

  Sphenia sp. Tagelus sp. Morfoespécie 1 

  Família Noetidae Família Tellinidae  

  Noetia bisulcata Tellina sp.  

  Família Pteriidae Tellina alternata  

  Pteria sp. Família Veneridae  

  Família Pitar sp.   

  Glycymeris sp. Família Chamidae  

  Família Arcidae Chama congregata  

  Arca imbricata   

Fonte: CRA, 2010. 
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QUADRO 7.3.1.3.2-2 

OCORRÊNCIA E FREQÜÊNCIA DAS ESPÉCIES OCORRIDAS NA REGIÃO E 

AMOSTRADAS PELA DRAGA DE PETERSEN 

 

  

Draga de Petersen 

Ponto 

01 

Ponto 

02 

Ponto 

03 

Ponto 

04 

Ponto 

05 

Ponto 

06 

Ponto 

07 

Ponto 

08 

Ponto 

09 

Ponto 

10 

Freqüência 

% 

FILO ANNELIDA            

Classe Polychaeta            

Família Onuphidae            

Morfoespécie 1          1 10 

FILO 

ECHINODERMATA 
           

Classe Echinoidea            

Morfoespécie 1         1 1 20 

FILO MOLLUSCA            

Classe 

Scaphopoda 
           

Morfoespécie 1   1     2  2 30 

Classe Bivalvia            

Família 

Corbulidae 
           

Corbula sp.      5  1   20 

Família Myidae            

Sphenia sp.   2 2  11 1  2  50 

Família Noetidae            

Noetia bisulcata      10    8 20 

Família Arcidae            

Arca imbricata      2 1 4 1  40 

Família Pteriidae            

Pteria sp.        1   10 

Familia            

Glycymeris sp.    1       10 

Família Chamidae            

Chama congregata   1 3  4 7 4 3  60 

Família 

Plicatulidae 
           

Plicatula gibbosa   4 13  59 16 31 17 4 70 

Família 

Solecurtidae 
           

Tagelus sp.   1        10 

Família Tellinidae            

Tellina sp.      2     10 
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Draga de Petersen 

Ponto 

01 

Ponto 

02 

Ponto 

03 

Ponto 

04 

Ponto 

05 

Ponto 

06 

Ponto 

07 

Ponto 

08 

Ponto 

09 

Ponto 

10 

Freqüência 

% 

Tellina alternata   18 6  13 7 16 9  60 

Família Veneridae            

Pitar sp.   1    2    20 

Classe 

Gastropoda 
           

Família 

Crepidulidae 
           

Crepidula sp.         1  10 

Total 0 0 28 25 0 106 34 59 34 16  

Fonte: CRA, 2010. 

 

A análise da freqüência de espécies (QUADRO 7.3.1.3.2-2) é muito importante para a 

caracterização de comunidades bentônicas, pois torna possível, quando há uma série de 

dados suficiente, o entendimento dos padrões de distribuição de espécies, que podem 

variar em funções de características particulares dos diferentes pontos amostrais, assim, a 

freqüência de espécies auxilia em monitoramentos ambientais, permitindo uma 

visualização espaço-temporal das espécies. 

 

Os valores de Freqüência de espécies variaram entre 0 (zero) e 70%, para aquelas que 

apareceram em quase todos os pontos amostrais. 

 

Os grupos bentônicos estão representados pelos filos Annelida, Echinodermata e 

Mollusca. Foram identificados 16 taxa no geral, 14 pertencem ao Filo Mollusca, 01 ao Filo 

Echinodermata e 01 ao Filo Annelida. Entre as espécies identificadas no presente trabalho, 

destacam-se os moluscos Plicatula gibbosa (FOTO 7.3.1.3.2-13) com freqüência igual a 

70%, Chama congregata (FOTO 7.3.1.3.2-14) e Sphenia sp (FOTO 7.3.1.3.2-15), ambas 

com 60% de freqüência e Tellina alternata (FOTO 7.3.1.3.2-16) com 50% entre os pontos 

amostrados. 
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FOTO 7.3.1.3.2-13: Plicatula gibbosa. Fonte: 

CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.2-14: Chama congregata. Fonte: 

CRA, 2010. 

  

FOTO 7.3.1.3.2-15: Sphenia sp. Fonte: CRA, 

2010. 

 FOTO 7.3.1.3.2-16: Tellina alternata. Fonte: 

CRA, 2010. 

 

- Riqueza Taxonômica 

 

Neste levantamento foi coletado um total de 16 espécies em 3 kg de sedimento amostrado 

por meio da Draga de Petersen (amostrador quali-quantitativo).  

 

A fauna zoobentônica foi constituída por organismos pertencentes à infauna e à epifauna, 

totalizando 3 grandes grupos e 16 categorias taxonômicas entre classe, ordem, família, 

gênero e espécie. 

 

Entre os grupos considerados como infauna, destacamos o Filo Annelida. Entre os grupos 

pertencentes à epifauna estão o Filo Echinodermata, alguns organismos do Filo Mollusca, 

principalmente os da Classe Gastropoda. 

 

Na FIGURA 7.3.1.3.2-3 pode-se observar o número de taxa por estação amostral. 
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FIGURA 7.3.1.3.2-3 

VARIAÇÃO ESPACIAL DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DE ZOOBENTOS COLETADOS 

NO SUBSTRATO CONSOLIDADO NO LITORAL NORTE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

O maior valor de riqueza taxonômica foi encontrado no ponto 06 (106 taxa) seguido do 

ponto 08 (59 taxa), ponto 09 (34 taxa) enquanto que o menor valor obtido ocorreu nos 

pontos 01, 02 e 04 com nenhuma espécie amostrada em julho de 2010. 

 

- Densidade Animal 

 

Os valores de densidade animal variaram entre 0 (indiv/Kg) e 35,29 (indiv/Kg) nos pontos 

amostrais no mês julho de 2010 (FIGURA 7.3.1.3.2-4). 
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FIGURA 7.3.1.3.2-4 

VARIAÇÃO ESPACIAL DA DENSIDADE ANIMAL ENCONTRADA NAS AMOSTRAS DE 

SUBSTRATO CONSOLIDADO NO LITORAL NORTE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Inúmeros fatores ambientais influem direta ou indiretamente sobre a densidade e 

composição da macrofauna bêntica. Estes podem ser tanto de caráter natural, quanto 

advinda da presença do homem, o que justifica as variações dos valores de densidade 

entre os pontos coletados. 

 

Assim, faz-se necessário um conhecimento maior da comunidade em questão, entendendo 

a sua estrutura e ecologia, associado a um conhecimento maior também das forçantes 

ambientais, por meio da continuidade dos programas de monitoramento em execução na 

área de influência da UTE Novo Tempo, para então avaliar possíveis impactos. 

 

Os valores de densidade e tipos de organismos constituintes de uma comunidade 

bentônica são determinados por uma variedade de fatores físicos e biológicos. Dentre os 

fatores físicos, o tipo de sedimento é de fundamental importância para ditar o tipo de 

comunidade que pode a vir a estabelecer-se em uma localidade particular.  

 

As proporções relativas da epifauna e infauna serão determinadas pelo tipo de sedimento; 

se é composto por rochas, lama, areia, ou alguma combinação desses tipos. Ao mesmo 

tempo, contudo, as próprias atividades dos organismos alteram o substrato. Atividades de 

escavação e alimentação da infauna perturbam e retrabalham o sedimento não 

consolidado (processo chamado bioturbação); e os organismos sésseis que estão 

anexados às superfícies não consolidadas alteram a topografia de seu ambiente. 
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Em águas rasas, os níveis de maré, o grau de ação de ondas, e variações de temperatura 

e salinidade influenciam a densidade, a composição e abundância relativa de espécies 

bentônicas. 

 

Os determinantes biológicos da estrutura de uma comunidade bentônica incluem 

competição, predação, e o tipo de desenvolvimento que conduzem o recrutamento de 

espécies para a população adulta.  

 

Assim como em comunidades pelágicas, a competição entre indivíduos ou entre espécies 

por recursos limitados (e.g. alimentos) pode afetar as densidades de populações e 

abundância de espécies. A competição por espaço limitado em comunidades de substratos 

não consolidados pode influenciar o padrão de distribuição organismos sésseis. A 

alimentação seletiva por predadores pode alterar o resultado da competição entre 

espécies-presas e, a predação pode afetar a diversidade total de espécies em 

comunidades bentônicas.  

 

- Abundância 

 

A FIGURA 7.3.1.3.2-5 mostra a abundância relativa de espécies para a coleta nos pontos 

amostrados no mês de julho de 2010. 

 

FIGURA 7.3.1.3.2-5 

CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL GERAL DOS PRINCIPAIS GRUPOS TAXONÔMICOS 

PARA A COMPOSIÇÃO DOS ZOOBENTOS, COLETADOS NOS PONTOS 

AMOSTRADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 



50125-EV-RT002-0 

 

 7.3-173  

Dentre os grupos taxonômicos encontrados, o Filo Mollusca se mantém em destaque, 

representando 99,01% do total de indivíduos amostrados com a draga de Petersen. 

Seguido do Filo Echinodermata com 0,65% e Filo Annelida com 0,32%. 

 

A abundância relativa de cada grupo taxonômico, em cada estação de amostragem, está 

demonstrada na FIGURA 7.3.1.3.2-6. 

 

FIGURA 7.3.1.3.2-6 

ABUNDÂNCIA RELATIVA DOS GRUPOS TAXONÔMICOS COLETADOS COM A 

DRAGA DE PETERSEN NOS DEZ PONTOS DE AMOSTRAGEM NO LITORAL NORTE 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Observa-se em quase todos os pontos amostrados uma alta abundância relativa para o filo 

Mollusca, equivalente a 100%, sendo os pontos 9 e 10 os que apresentaram organismos 

pertencentes ao Filo Echinodermata correspondente a 2,91 e 6,21% respectivamente. No 

ponto amostral 10 tivemos ainda a presença do filo Annelida que apresentou 6,21% de 

abundância relativa.  

 

- Diversidade Animal 

 

O índice de diversidade animal foi calculado com base nos dados quantitativos obtidos 

com a draga de Petersen. Observando a FIGURA 7.3.1.3.2-7, podemos observar que não 

houve grande variação na diversidade entre os pontos amostrados com a presença de 

organismos bentônicos. Os valores obtidos para a diversidade variaram de 1,246 a 1,448.  

 

A equitabilidade também apresentou pequena variação entre as estações de 

monitoramento, tendo um valor mínimo de 0,6403 a 81,65 mostrando-se bem equilibrados 

entre os pontos que apresentaram organismos coletados (FIGURA 7.3.1.3.2-7). 
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FIGURA 7.3.1.3.2-7 

DIVERSIDADE E EQUITABILIDADE DOS DADOS OBTIDOS COM AUXÍLIO DO BUSCA 

FUNDO TIPO PETERSEN NO LITORAL NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO 

MÊS DE JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Todos os espécimes capturados com o busca fundo tipo Petersen contribuíram para o 

enriquecimento deste inventário, pois foi possível o reconhecimento de moluscos, 

anelídeos e equinodermos (em menor proporção) que se caracterizam, entre outros 

fatores, por viverem integrados ao fitobentos. 

 

 Considerações Finais – Zoobentos 

 

O grupo taxonômico de invertebrados marinhos de maior destaque registrado no 

sedimento coletado nos pontos amostrados no mês de julho de 2010 foi o Mollusca. Com 

relação à abundância relativa, os moluscos foram os organismos mais representativos, 

apresentando os maiores valores nos pontos 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

Os índices de diversidade e equitabilidade se mostraram em equilíbrio, destacando-se 

entre as estações amostrais uma riqueza de espécies significativa, o que caracteriza uma 

fauna rica. 

 

Os pontos 1, 2 e 5 não apresentaram organismos bentônicos, fato este que precisa ser 

melhor investigado por meio de monitoramento contínuo e um melhor conhecimento das 

características dos fatores abióticos locais e também da ecologia e estrutura da 

comunidade, onde haverá uma série maior de dados para avaliar possíveis impactos.  

 

Sendo assim, o presente relatório limita-se a uma comparação dos padrões apresentados 

pela comunidade zoobentônica na presente campanha, tal comparação é muito importante 

para a compreensão das variações sazonais da comunidade. 
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É importante ressaltar que os moluscos são uns dos melhores bioindicadores de poluição 

já conhecidos, devido à sua alta capacidade de concentrar substâncias tóxicas como 

benzeno e metais pesados. Como a maioria dos animais pertencentes a este grupo são 

planctívoros, organismos igualmente sensíveis à poluição, os elementos tóxicos se 

concentram ainda mais, potencializando-se. 

 

7.3.1.3.3 Zooplâncton 

 

 Introdução 

 

A maioria dos filos de animais marinhos, de porífera a cordados, está representada no 

plâncton. Muitas espécies são holoplanctônicas, ou seja, vivem permanentemente no 

habitat pelágico. Outras são meroplanctônicos e são encontrados na forma de ovos e 

larvas, enquanto os estágios adultos integram o bentos ou o nécton (Lopes, 2007). 

 

Vários parâmetros físicos e químicos influenciam a abundância e a distribuição das 

espécies aquáticas de modo direto, tais como a retenção, a advecção e a mortalidade, e 

de modo indireto, afetando a disponibilidade de alimento, predação e competição por 

espaço ou outros recursos que, por sua vez, afeta a produtividade secundária dos 

ecossistemas costeiros e oceânicos (Miller, 2004).  

 

Nenhum ecossistema costeiro apresenta um conhecimento completo sobre as suas 

condições oceanográficas sem um detalhamento da composição e variação temporal de 

sua comunidade zooplanctônica, compartimento de fundamental importância no 

ecossistema pelágico.  

 

Segundo Omori & Ikeda (1984), o zooplâncton é um dos grupos de organismos mais 

utilizados como indicadores biológicos, devido ao seu ciclo de vida curto, alta sensibilidade 

e abundância nos ecossistemas aquáticos. 

 

Desta forma, o conhecimento desta comunidade é importante em qualquer tipo de estudos 

de impacto ambiental quando a instalação e operação do empreendimento se dão na zona 

costeira. O zooplâncton é ainda considerado como um bom indicador hidrológico 

(Boltovskoy, 1981), permitindo a identificação de diferentes fontes de aportes de água que 

constituem a dinâmica da área estudada. 

 

O presente estudo tem como objetivo geral a caracterização da comunidade 

zooplanctônica das áreas de influência do empreendimento, com base nos levantamentos 

realizados para a UCN Açu, por meio de campanha de amostragem realizada no mês de 

julho de 2010 e subseqüente análise do material coletado em laboratório. Como objetivos 

específicos pode-se listar: 
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 Caracterizar qualitativamente e quantitativamente a comunidade zooplanctônica; 

 Analisar a densidade de organismos e a composição de espécies da comunidade 

zooplanctônica na região; 

 Determinar a diversidade do zooplâncton; 

 Correlacionar a ocorrência de espécies do zooplâncton mais freqüentes com as 

condições físico-químicas na região. 

 

 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico do zooplâncton ocorrente nas áreas de influência da UTE Novo Tempo foi 

feito com base no levantamento de dados secundários, com destaque para o EIA da UCN 

Açu (CRA, 2010). Estes projetos estão colocalizados, assim como as respectivas áreas de 

influência, ecossistemas e biodiversidade marinha associada. A seguir serão apresentados 

os procedimentos metodológicos aplicados à época do diagnóstico do empreendimento de 

referência (CRA, 2010). 

 

O diagnóstico do zooplâncton ocorrente nas áreas de influência da UCN Açu (CRA, 2010) 

foi executado essencialmente por meio de levantamentos primários, contemplando 

amostragens de campo, procedimentos laboratoriais e o tratamento de dados, conforme 

será apresentado a seguir. 

 

- Estações de Amostragem 

 

A FIGURA 7.3.1.3.2-1 apresenta a malha amostral utilizada para a realização do 

diagnóstico das comunidades bentônica e planctônica. 

 

- Coleta de Amostras 

  

As amostras para a análise qualitativa do fitoplâncton foram obtidas com uma rede cilindro-

cônica de 200 µm de tamanho de malha e 60 cm de diâmetro de boca que possuía um 

fluxômetro acoplado para a determinação do volume de água que foi filtrado (FOTO 

7.3.1.3.3-1). 

 

O método de coleta das amostras consiste em arrastos horizontais de sub-superfície, 

sendo posteriormente acondicionadas em recipiente apropriado devidamente identificado, 

fixadas com formaldeído a 4% neutralizado e encaminhadas ao laboratório para realização 

das análises necessárias (FOTOS 7.3.1.3.3-2 e 7.3.1.3.3-3). 
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FOTO 7.3.1.3.3-1 – método de coleta de 

arraste com rede. Fonte: CRA, 2010. 

 

 

  

FOTO 7.3.1.3.3-2- arraste para coleta de 

zooplâncton. Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.3-3: amostras condicionadas em 

recipiente apropriado. Fonte: CRA, 2010. 

 

- Procedimentos Laboratoriais 

 

Em laboratório, as análises qualitativas e quantitativas do zooplâncton foram realizadas em 

câmaras do tipo Bogorov (FOTO 7.3.1.3.3-4) sob microscópio estereoscópico (FOTO 

7.3.1.3.3-5), após o fracionamento da amostra total em alíquotas que variaram de 5 a 10% 

do total (Boltovskoy, 1981), com utilização do sub-amostrador tipo pistão. 
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FOTO 7.3.1.3.3-4: Câmara do tipo Bogorov 

(esquerda) e sub-amostrador tipo pistão 

(direita). Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.3-5: Microscópio 

estereomicroscópio com Bogorov em análise. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

A classificação ao menor nível taxonômico foi auxiliada pelo uso das referências de 

Hernandez & Morales (1994), Montú & Gloeden (1986) e Boltovskoy (1981). A 

classificação ao menor nível taxonômico possível foi feita a todos os grupos do 

holoplâncton, destacando os principais grupos como Copepoda e Cladocera. 

 

- Tratamento dos Dados 

 

Os dados obtidos na análise quantitativa foram expressos pelo número de organismos por 

metro cúbico de água filtrada pela rede (n°org.m-3). 

 

Os índices como o de Riqueza de Margalef, o de Diversidade de Shannon e o de 

Equitabilidade de Pielou são amplamente utilizados como indicativos da estrutura da 

comunidade a ser avaliada e foram calculados, segundo Omori & Ikeda (1984), conforme 

descrito a seguir: 

 

a) Índice de Riqueza de Margalef: 

 

A estimativa da riqueza de espécies em cada ponto de amostragem foi calculada 

aplicando-se o índice de riqueza de Margalef (MARGALEF, 1983), o qual relaciona o 

número de espécies ( ) com o número total de indivíduos ( ), sendo descrita pela 

expressão a seguir: 
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b) Índice de Diversidade de Shannon: 

 

Para indicar a diversidade das espécies foi calculado o Índice de Diversidade de Shannon 

(Pielou, 1975), amplamente utilizado por combinar o número de espécies presentes e a 

densidade relativa da espécie em um único valor, por meio da equação a seguir: 

 

 

 

Onde  é o número de organismos da espécie  e  o número total de organismos por 

metro cúbico.  

 

c) Índice de Equitabilidade de Pielou:  

 

Para indicar a maneira pela qual o número de indivíduos está distribuído entre as 

diferentes espécies foi calculado o índice de Equitabilidade de Pielou (Pielou, 1969), que 

indica se as diferentes espécies possuem abundância (número de indivíduos) semelhantes 

ou divergentes. A equação a seguir foi utilizada no cálculo do índice de equitabilidade e 

expressa o índice de Shannon ( ) para o máximo valor que este pode atingir quando 

todas as espécies em uma amostra são uniformes, com um indivíduo por espécie. 

 

 

 

d) Índice de Dominância de Simpson:  

 

O Índice de dominância de Simpson (Ludwig, J. A. & Reynolds, J. F. 1988) mede a 

probabilidade de 2 (dois) indivíduos, selecionados ao acaso na amostra, pertencer à 

mesma espécie. Uma comunidade de espécies com maior diversidade terá uma menor 

dominância. A equação utilizada para o cálculo do índice de dominância de Simpson ( ) é 

apresentada a seguir. 

 

 

 

 Resultados 

 

- Análise Quantitativa (Abundância relativa, Composição Específica e Índices de 

diversidade) 

 

A fauna zooplanctônica foi constituída por organismos pertencentes ao holoplâncton e ao 

meroplâncton, totalizando 10 grandes grupos e 23 categorias taxonômicas entre família, 

gênero, espécie e estágios de desenvolvimento (QUADRO 7.3.1.3.3-1). Entre os grupos 

considerados como holoplanctônicos, e que foram identificados no presente estudo, 
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destacam-se: a espécie Penilia avirostris (Cladocera), os gêneros Corycaeus sp, 

Eucalanus sp, as espécies Oithona plumifera, Oncaea sp, as espécies Centropages 

velificatus, Paracalanus quasimodo, Temora stylifera, Temora turbinata (Copepoda), a 

espécie Lucifer faxoni (Decapoda), a espécie Oikopleura dioica (Appendicularia) as 

espécies e Sagitta tenuis e Sagitta decipiens (Chaetognatha) (FOTOS 7.3.1.3.3-6 a 

7.3.1.3.3-11). Entre os  grupos  pertencentes ao meroplâncton estão: Veliger de 

gastropoda (Mollusca), Nauplii de Cirripedia e de Copepoda e Zoea (Crustacea) (QUADRO 

7.3.1.3.3-1). 

 

Os valores de densidade da comunidade zooplanctônica variaram entre 539,22 (ponto 7) e 

2955,56 org.m-3 (ponto 4) entre os pontos amostrais no mês de julho de 2010 (FIGURA 

7.3.1.3.3-1). 

 

FIGURA 7.3.1.3.3-1 

VALORES DE DENSIDADE TOTAL (INDIV/L) DO ZOOPLÂNCTON AO LONGO DOS 

PONTOS AMOSTRAIS EM JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 
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FOTO 7.3.1.3.3-6: Paracalanus Quasimodo. 

Fonte: CRA, 2010. 

 

FOTO 7.3.1.3.3-7: Lucifer faxoni. Fonte: CRA, 

2010. 

  

FOTO 7.3.1.3.3-8: Zoea. Fonte: CRA, 2010. 

 

FoTO 7.3.1.3.3-9: Corycaeus sp. Fonte: CRA, 

2010. 

    

 

FOTO 7.3.1.3.3-10: Oikopleura dióica. Fonte: 

CRA, 2010. 

   

 

FOTO 7.3.1.3.3-11: Appendicularia Oikopleura 

dioica (cabeça). Fonte: CRA, 2010. 
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Os organismos mais representativos foram Centropages velificatus, Oikopleura dioica, 

Oncaea sp., Temora turbinata, e Zoea, presentes em todas as estações amostrais; 

Paracalanus quasimodo e Temora stylifera, presentes em 90% das estações e Eucalaus 

sp. e Sagitta decipiens, presentes em 80% das estações. 

 

A FIGURA 7.3.1.3.3-2 mostra o número total de taxa encontrado em cada ponto amostral, 

variando de 12 nos pontos 2 e 7 a 21 no ponto 4. 

 

FIGURA 7.3.1.3.3-2 

NÚMERO DE TAXA ZOOPLANCTÔNICOS ENCONTRADOS NOS PONTOS 

AMOSTRAIS EM JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 
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QUADRO 7.3.1.3.3-1 

VALORES BRUTOS E DE DENSIDADE (ORG./M3) DO ZOOPLÂNCTON ENCONTRADO NOS PONTOS AMOSTRAIS EM JULHO DE 2010 

 

 Abundância Densidade (Ind/L) 

Organismos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Amphipoda                     

Morfoespécie 1    1          11,11       

Mollusca                     

Veliger gastropode    1          11,11       

Crustacea                     

Zoea 3 7 16 28 9 16 6 1 6 5 30,61 77,8 145,45 311,11 88,23 125 58,82 11,11 81,08 58,14 

Cladocera                     

Penilia avirostris 4  2 1       40,81  18,18 11,11       

Copepoda                     

Copepoda 7 2         71,43 22,22         

Centropages 

velificatus 
3 6 2 4 3 5 2 4 2 2 30,61 66,7 18,18 44,44 29,44 39,16 19,61 44,44 27,28 23,26 

Corycaeus sp 2 26 24 11 3 5  3 3 1 20,41 288,9 266,67 122,22 29,44 39,16  33,33 40,54 11,63 

Eucalanus sp   14 53 15 23 3 4 3 3   127,27 588,89 147,1 179,69 29,44 44,44 40,54 34,89 

Oithona colcarva    3          33,33       

Oithona plumifera  8 2 2        88,9 181,81 22,22       

Oncaea sp 2 4 6 14 11 33 3 7 8 4 20,41 44,44 54,54 155,56 107,84 257,81 29,44 77,78 108,1 46,51 

Paracalanus 

quasimodo 
33 43 37 50 29 28 18 22 13  337 477,8 336,36 555,56 284,31 218,76 176,41 244,44 175,68 151,16 

Temora stylifera 5 2  13 18 39 1 8 4 4 51,02 22,22  144,44 176,5 304,69 9,8 88,89 54,16 46,51 

Temora turbinata 12 9 19 40 21 36 13 9 11 3 122,45 120 172,72 444,44 205,89 281,26 127,45 100 148,65 34,89 

Fonte: CRA, 2010. 
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QUADRO 7.3.1.3.3-1 (CONTINUAÇÃO): 

 Abundância Densidade (Ind/L) 

Organismos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Cirripedia                     

Nauplii 4 12 6 10 6 14 3 17 12 11 40,81 133,3 54,54 111,11 58,82 109,38 29,44 188,89 162,16 128 

Decapoda                     

Lucifer faxoni 6 20 1 9    1  2 61,22 222,22 9,1 100    11,11  23,26 

Mysida                     

Morfoespécie 1    1    2 1     11,11    22,22 13,51  

Morfoespécie 2        1 1         11,11 13,51  

Appendicularia                     

Oikopleura 

dioica 
9 10 2 5 3 7 1 7 4 13 110,2 111,11 18,18 56,56 29,44 54,69 9,8 77,78 54,16 151,16 

Chaetognatha                     

Eukrohnia sp.    7 2 1 3   1    77,78 19,61 7,81 29,44   11,63 

Sagitta decipiens 4   6 2 1 2 4 2 3 40,81   66,67 19,61 7,81 19,61 44,44 27 34,89 

Sagitta friderici    3          33,33 7,81      

Sagitta tenuis   2 4 1 2 1 2 1    18,18 44,44 9,8 15,62 9,8 22,22 13,51  

TOTAL 92 149 137 266 123 210 55 92 71  938,78 1655,56 1245,45 2955,56 1205,88 1640,63 539,22 1022,22 959,46  

Fonte: CRA, 2010. 
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Ao compararmos os valores de taxa com os valores de densidade de organismos 

zooplanctônicos, pode-se dizer que, de um modo geral, a linha que representa o número 

de taxa acompanha a linha que representa os valores de densidade, com exceção dos 

dois primeiros pontos.  

 

A FIGURA 7.3.1.3.3-3 ilustra a relação entre o número de taxa e densidade por estação. 

 

FIGURA 7.3.1.3.3-3 

RELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE TAXA E DENSIDADE ZOOPLANCTÔNICA POR 

ESTAÇÃO EM JULHO DE 2010 

 

 

 Fonte: CRA, 2010. 

 

No zooplâncton identificado nas amostras, o grupo mais abundante foi Copepoda (filo 

Arthropoda, subfilo Crustacea) que dominou o ambiente com 71,03% dos organismos. 

Segundo Bersano, 1994; Sant’anna & Björnberg, 2006; Sterza & Fernandez, 2006; 

CORNILS, et al., 2007, este grupo é dominante em densidade e em riqueza. 

 

No presente diagnóstico este grupo foi seguido por Crustácea, Cirripedia, Appendicularia e 

Chaetognatha (FIGURA 7.3.1.3.3-4). 
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FIGURA 7.3.1.3.3-4 

ABUNDÂNCIA RELATIVA (%) DOS PRINCIPAIS GRUPOS ZOOPLANCTÔNICOS 

ENCONTRADOS EM JULHO DE 2010 

 

 

 Fonte: CRA, 2010. 

 

Os copépodos, como o maior grupo da fauna planctônica, representam o constituinte 

fundamental na cadeia trófica de ambientes pelágicos, sendo o elo entre os produtores 

primários (fitoplâncton) e os demais níveis tróficos. O tamanho dos indivíduos pode variar a 

menos de um milímetro até vários milímetros de comprimento, além de apresentarem 

diferentes hábitos alimentares incluindo espécies herbívoras, onívoras e carnívoras. 

 

Ainda representam a principal fonte de alimentos de peixes planctófagos, enquanto que 

estágios larvais de copépodeos (Nauplii e copepoditos) são predados pelos juvenis e pelas 

larvas de peixes (ictioplâncton) (Cushing, 1977). 

 

Esses organismos têm hábitos de vida livre e parasita e ocorrem em todas as zonas 

biogeográficas do mundo, tanto em águas neríticas como oceânicas. 

 

Considerando os índices de estrutura da comunidade, o Índice de Riqueza de Margalef 

( ) apresentou valores entre 1,6 (ponto 7) a 2,427 (Nits) (ponto 4), o que é um padrão 

normal. O Índice de Diversidade de Shannon ( ) variou entre 1,919 (ponto 7) e 2,367 

(ponto 4). O Índice de Equitabilidade de Pielou ( ) foi bastante homogêneo, variando 

entre 0,79 (ponto 4) e 0,884 (ponto 10), valores bem próximos de 1. Este índice mede qual 

a equitatividade nas abundâncias das espécies, isto é, mostra que as espécies não 

apresentam abundâncias similares, porém existe uma dominância numérica menor de uma 

ou mais espécies sobre a outra na comunidade zooplanctônica (FIGURA 7.3.1.3.3-5). 
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FIGURA 7.3.1.3.3-5 

VALORES DE RIQUEZA (D), DE DIVERSIDADE (H) E DE EQUITABILIDADE (E) NOS 

PONTOS AMOSTRAIS EM JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

O Índice de Diversidade de Shannon relaciona a diversidade de espécies com suas 

respectivas abundâncias e também considera a abundância das espécies raras (LUDWIG, 

J. A. & REYNOLDS, J. F. 1988). Considerando um estado de equilíbrio, a comunidade 

deverá apresentar um máximo de espécies distribuídas no local sem que ocorra 

dominância numérica de uma espécie sobre a outra.   

 

De um modo geral, a comunidade local apresenta um padrão normal, onde existe uma 

dominância do grupo Copepoda sobre os demais.  

 

Este padrão de distribuição da comunidade pode ser confirmado pelo Índice de Simpson. 

Este índice é um indicador da dominância numérica entre as diversas espécies e 

apresentou valores próximos de um (1) (QUADRO 7.3.1.3.3-2), ou seja, um padrão de 

domínio expressivo de uma ou mais espécies na comunidade (Ludwig, J. A. & Reynolds, J. 

F. 1988). 
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QUADRO 7.3.1.3.3-2 

VALORES DO ÍNDICE DE DOMINÂNCIA DE SIMPSON (D’) NOS PONTOS AMOSTRAIS 

EM JULHO DE 2010 

 

Estações de 

monitoramento 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Dominância de 

Simpson (D') 
0,819 0,844 0,844 0,864 0,861 0,869 0,798 0,871 0,883 0,879 

Fonte: CRA, 2010. 

 

- Espécies indicadoras 

 

Em nível específico, o zooplâncton foi dominado por espécies como as do gênero Temora, 

além de Paracalanus quasimodo e Centropages velificatus (Copepoda) e também 

espécies do gênero Sagitta (Chaetognatha), além dos estágios de desenvolvimento Zoea 

(Crustácea) e Nauplii (Cirripedia). Essas espécies são comumente encontradas em 

ambientes marinhos brasileiros, tropicais e em regiões costeiras (Boltovskoy, 1999). 

 

Penilia avirostris é uma espécie indicadora da Corrente do Brasil, tipicamente costeira 

associada a águas eutrofizadas quentes (Ramirez, 1981; Onbé, 1999). Os Copepoda, 

Temora turbinata e Paracalanus quasimodo, são indicadores de águas costeiras 

(Björnberg, 1981).  

 

Nas espécies do gênero Temora, a Temora stylifera vêm sendo substituída por Temora 

turbinata, espécie exótica na costa brasileira o que já vem sendo destacado por Ara 

(2002). Paracalanus quasimodo é uma espécie eurihalina e comum em ambientes 

costeiros e que pode estar associada a padrões de mixohalinização (Björnberg, 1999).  

 

A Appendicularia Oikopleura dioica é uma espécie preferencialmente costeira 

(Esnal,1981), indicando águas com baixa concentração de material em suspensão. Sagitta 

tenuis (Chaetognatha) é uma espécie nerítica típica de águas temperadas e quentes, 

sobrevive em salinidades entre 20 e 45 e temperaturas de 15 a 33,5°C (Boltovskoy, 1999).  

 

 Considerações Finais – Zooplâncton 

 

A contribuição dos grupos taxonômicos para a comunidade marinha local apresentou um 

padrão de dominância de copépodes, o que é comum em águas do Atlântico. 

 

Em relação à distribuição de organismos, pode-se dizer que os maiores valores de 

abundância e densidade ocorrem mais próximos à costa, seguindo o padrão de 

distribuição esperado para os produtores primários locais. 

 

É importante ressaltar que a ocorrência e abundância de organismos fitoplanctônicos e 

zooplanctônicos são influenciados por fatores ambientais que variam sazonalmente. 
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Para um detalhamento diagnóstico adequado do grupo é necessária uma série temporal 

de coleta de dados na região, para que possam ser aplicadas análises estatísticas 

robustas, capazes de consolidar informações sobre a ecologia considerando as variações 

ambientais sazonais. 

 

7.3.1.3.4 Fitoplâncton 

 

 Introdução 

 

Os organismos fitoplanctônicos são os produtores primários dominantes no ambiente 

pelágico, convertendo materiais inorgânicos (como nitrato e fosfato) em novos compostos 

orgânicos (como lipídios e proteínas) pelo processo de fotossíntese, iniciando assim a teia 

alimentar. Desta forma, o fitoplâncton pode ser considerado a base de grande parte 

produção marinha (Lalli & Parsons, 1998). 

 

O estudo do fitoplâncton em monitoramento e estudos da qualidade da água é essencial 

devido a essa comunidade constituir o mais importante grupo de produtores primários do 

planeta e ser a responsável pela iniciação do fluxo de energia, transformando-a em uma 

forma aproveitável e transferindo aos outros níveis tróficos do ecossistema marinho 

(Kennish, 1986).  

 

Tucci et al. (2004) destacam que a parte taxonômica dos estudos envolvendo o 

fitoplâncton é de extrema importância, pois a partir da seleção de espécies indicadoras 

podem ser feitas considerações/relações sobre as condições ambientais. Ao utilizar grupos 

de espécies como descritoras de determinadas condições ambientais ou, até mesmo, ao 

elaborar propostas de manejo dos sistemas a partir dos resultados encontrados, são 

necessários cuidados muito especiais com a identificação e a classificação dos 

organismos, bem como um monitoramento contínuo e duradouro da dinâmica destas 

comunidades. 

 

O estudo tem como objetivo principal a caracterização da comunidade fitoplanctônica das 

áreas de influência do empreendimento, com base, principalmente, nos dados levantados 

para a UVN Açu no mês de julho de 2010, sendo os seguintes objetivos específicos: 

 

 Caracterizar qualitativamente e quantitativamente a comunidade fitoplanctônica; 

 Analisar a densidade de organismos e a composição de espécies da comunidade 

fitoplanctônica na região; 

 Determinar a diversidade de algas; 

 Correlacionar a ocorrência de espécies do fitoplâncton mais freqüentes com as 

condições físico-químicas na região. 
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 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico do fitoplâncton ocorrente nas áreas de influência da UTE Novo Tempo foi 

feito com base no levantamento de dados secundários, com destaque para o EIA da UCN 

Açu (CRA, 2010). Estes projetos estão colocalizados, assim como as respectivas áreas de 

influência, ecossistemas e biodiversidade marinha associada. A seguir serão apresentados 

os procedimentos metodológicos aplicados à época do diagnóstico do empreendimento de 

referência (CRA, 2010). 

 

O diagnóstico do fitoplâncton ocorrente nas áreas de influência da UCN Açu (CRA, 2010) 

foi executado essencialmente por meio de levantamentos primários, contemplando 

amostragens de campo, procedimentos laboratoriais e o tratamento de dados, conforme 

será apresentado a seguir. 

 

- Estações de Amostragem  

 

A FIGURA 7.3.1.3.2-1 apresenta a malha amostral utilizada para realização do diagnóstico 

da comunidade planctônica, que coincide com a malha da comunidade bentônica 

apresentada anteriormente. 

 

- Coleta de Amostras  

 

As amostras para a análise qualitativa do fitoplâncton foram obtidas com uma rede cilindro-

cônica de 60 µm de tamanho de malha e 25 cm de diâmetro de boca que possuía um 

fluxômetro acoplado para a determinação do volume de água que foi filtrado. 

 

O método de coleta das amostras consiste em arrastos horizontais de sub-superfície, 

sendo posteriormente acondicionadas em recipiente apropriado, fixadas com lugol acético 

e encaminhadas ao laboratório para realização das análises necessárias. 

 

- Procedimentos Laboratoriais 

 

A contagem do fitoplâncton foi realizada utilizando-se câmaras de sedimentação de 

Utermöhl (Utermöhl, 1958) (FOTO 7.3.1.3.4-1) em microscópio invertido Biosystem modelo 

XDS-1B (FOTO 7.3.1.3.4-2) com aumento de 400 vezes após um tempo de sedimentação 

mínimo de 24 horas. 
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FOTO 7.3.1.3.4-1: Câmaras de sedimentação 

de Uthermöhl. Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.4-2: Microscópio invertido 

Biosystem modelo XDS-1B. Fonte: CRA, 2010. 

 

O procedimento de contagem escolhido foi o dos campos aleatórios descritos por 

Uehlinger (1964). O critério utilizado para determinação do número de campos a serem 

contados foi o que procura alcançar 100 indivíduos da espécie mais abundante. De acordo 

com Lund et. al. (1958), isto permite trabalhar com intervalos de confiança de 

aproximadamente 20 % da média, a um nível de significância de 95%, o que é considerado 

como suficiente para estudos desta natureza. Em razão da grande desproporcionalidade 

da espécie mais abundante ou um mínimo de 25 campos para cada amostra. Para efeito 

de contagem, cada célula, colônia ou filamento foi considerado como um indivíduo. 

 

- Tratamento dos Dados 

 

Os resultados das contagens de fitoplâncton foram expressos em indivíduos por unidade 

de volume (L), calculado pela fórmula modificada de Wetzel e Likens (1979): 

 

 

 

Onde:  é o número de células (ou indivíduos) por mL;  o número de células (ou 

indivíduos) contadas;  a área contada (nº de campos x área do campo);  a área total 

da câmara; e  o volume total sedimentado.  

 

A partir dos valores de densidade do fitoplâncton foi calculado o Índice de Diversidade 

Específica, utilizando-se o índice de diversidade de Shannon-Weaver (1963), por meio da 

seguinte fórmula:  

 

 

 

Onde  é a diversidade específica da amostra (bits/indivíduos); , onde  é a 

densidade da espécie  e  é a densidade total da amostra. 

 



50125-EV-RT002-0 

 

 7.3-192  

A partir dos números de espécies e dos valores de densidade do fitoplâncton foram 

calculados os índices de riqueza de espécies (índice de Simpson), por meio da seguinte 

fórmula: 

 

 

 

Onde  é a riqueza de espécies da amostra;  o número total de espécies da amostra; e 

 o número total de indivíduos 

 

 Resultados 

 

- Análise Qualitativa e Número de Espécies Fitoplanctônicas 

 

A seguir serão apresentados os grupos fitoplanctônicos representados por divisões 

(Bacillariophyta, e Dinophyta) (Throndsen, 1997), uma vez que as classes Cyanophyceae 

(divisão Cyanophyta), Chrysophyceae (divisão Heterokontophyta), Chryptophyceae 

(divisão Chryptophyta) e também a divisão Chromophyta não são numericamente 

representativas nesta amostragem.  

 

Foram identificados 54 taxa no geral, dos quais 43 pertencem à divisão Bacillariophyta e 

16 à divisão Dinophyta. Entre as espécies identificadas no presente dignóstico, destacam-

se as do gênero Coscinodiscus, as do gênero Rhizosolenia, além das espécies 

Thalassionema nitzschioides, Thalassiosira angulata e Thalassiosira punctigera, 

pertencentes à Divisão Bacillariophyta e Dinophysis caudata, Prorocentrum gracile e 

também algumas espécies do gênero Protoperidinium, que pertencem à Divisão Dinophyta 

(FOTOS 7.3.1.3.4-3 a 7.3.1.3.4-8). 

 

  

FOTO 7.3.1.3.4-3: Coscinodiscus wailesii. 

Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.4-4: Coscinodiscus granii. Fonte: 

CRA, 2010. 
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FOTO 7.3.1.3.4-5: Rhizosolenia hebetata. 

Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.4-6: Rhizosolenia hyalina. Fonte: 

CRA, 2010. 

  

FOTO 7.3.1.3.4-7: Thalassionema nitzschioides. 

Fonte: CRA, 2010. 

FOTO 7.3.1.3.4-8: Dinophysis caudata. Fonte: 

CRA, 2010. 

 

Os valores de densidade da comunidade fitoplanctônica variaram entre 168 e 2732 ind/L 

entre os pontos amostrais no mês de julho de 2010 (FIGURA 7.3.1.3.4-1). 
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FIGURA 7.3.1.3.4-1 

VALORES DE DENSIDADE TOTAL (IND/L) DO FITOPLÂNCTON AO LONGO DOS 

PONTOS AMOSTRAIS EM JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

As diatomáceas (Bacillariophyta) apresentaram os maiores valores brutos e de densidade 

por ponto amostral. As espécies mais freqüentes foram Leptocylindrus minimus, presente 

em todas as estações de monitoramento; Leptocylindrus danicus, presente em 90% das 

estações e Thalassiosira punctigera e Coscinodiscus sp.3 presentes em 80% das 

estações. As espécies Coscinodiscus granii, Coscinodiscus wailesii e Rhizosolenia hyalina 

também foram bastante freqüentes. Já as diatomáceas que apresentaram os maiores 

valores de densidade foram as do gênero Coscinodiscus. 

 

Em relação aos dinoflagelados, as espécies mais freqüentes foram Prorocentrum gracile, 

presente em 80% dos pontos amostrais, seguido de Dinophysis caudata, presente em 70% 

dos pontos, sendo a última a espécie que apresentou os maiores valores de densidade 

dentre os dinoflagelados, com valor máximo no ponto 1 (616 ind/L). 

 

O QUADRO 7.3.1.3.4-1 ilustra a freqüência de organismos por estação, além de valores 

brutos e de densidade.  
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QUADRO 7.3.1.3.4-1 

VALORES BRUTOS E DE DENSIDADE (IND/L) DO FITOPLÂNCTON ENCONTRADO NOS PONTOS AMOSTRAIS EM JULHO DE 2010 

 

 Abundância Densidade (Ind/L) 

Organismos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 Bacillariophyta                     

Bacteriastrum delicatulum     1          4       

Bacteriastrum hyalinum    2  2   4 3    8  8   16 12 

Bacteriastrum sp.    1 1    6 1    4 4    24 4 

Cerataulina pelágica       1 2 3 7       4 8 12 28 

Chaetoceros affinis 5 7 1 5   1 3 12 14 20 28 4 20   4 12 48 56 

Chaetoceros brevis    1  5  2 5 10    4  20  8 20 40 

Chaetoceros danicus    2    1      8    4   

Coscinodiscus 

asteromphalus 
57 4 10 1 5 1     228 16 40 4 20 4     

Coscinodiscus gigas 28 5 8 1 10      112 20 32 4 40      

Coscinodiscus granii 4 1 6 2 2    12  16 4 24 8 8    48  

Coscinodiscus wailesii 30 6 19 34 16    20  120 24 76 136 64    80  

Coscinodiscus sp. 1 98 20 19  28 4   19 1 392 80 76  112 16   76 4 

Coscinodiscus sp. 2 75 31 14 2 21    1 10 300 124 56 8 84    4 40 

Coscinodiscus sp. 3 14 38 43 20 42 1   89 1 56 152 172 80 168 4   356 4 

Cyclotella litoralis 24  1    2 1 6 5 96  4    8 4 24 20 

Cyclotella stylorum 14 2 2   1 4  5 1 56 8 8   4 16  20 4 

Detonula pumila 4   1   1 2 1 1 16   4   4 8 4 4 

Ditylum brightwellii 2 3   1 4 2  1 2 8 12   4 16 8  4 8 

Hemiaulus sinensis 2 3 1        8 12 4        

Leptocylindrus danicus  4 2  10 3 1 7 2 2 5 16 8  40 12 4 28 8 8 20 

Leptocylindrus minimus 4 12 19 21 1 4 4 1 10 15 16 48 76 84 4 16 16 4 40 60 

Lithodesmium undulatum 4 4         16 16         

Nitzschia lorenziana       1          4    

Nitzschia seriata      2 2 6        8 8 24   

Fonte: CRA, 2010. 
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QUADRO 7.3.1.3.4-1 (CONTINUAÇÃO) 

 

 Abundância Densidade (Ind/L) 

Organismos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Odontella mobiliensis  3 3         12 12        

Odontella sinensis     2          8      

Pleurosigma sp. 4 7 5        16 28 20        

Proboscia alata 1   1 1     2 4   4 4     8 

Pseudosolenia sp. 1          4          

Rhizosolenia hebetata 6 4 7     3 10 3 24 16 28     12 40 12 

Rhizosolenia hyalina 15 4 7  2  1  10 4 60 16 28  8  4  40 16 

Rhizosolenia pungens 4 4 1        16 16 4        

Rhizosolenia robusta 3 4 4 4  1   3 1 12 16 8 16  4   12 4 

Rhizosolenia setigera 5 14 11 2     2 8 20 56 44 8     8 32 

Rhizosolenia styliformis  1          4         

Skeletonema costatum         15 1         60 4 

Stephanopyxis turris 2 1         8 4         

Thalassionema nitzschioides 11 7 4   1 4 3  2 44 28 16   4 16 12  8 

Thalassiosira angulata 27 2 4        108 8 16        

Thalassiosira punctigera 45 13 17   42 30 16 19 10 180 52 68   168 120 64 76 40 

Triceratium favus       2          8    

Morfoespécie 1 1          4          

Morfoespécie 2 2          8          

Morfoespécie 3 1 1         4 4         
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QUADRO 7.3.1.3.4-1 (CONTINUAÇÃO): 

 Abundância Densidade (Ind/L) 

Organismos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Dinophyta                     

Ceratium furca 3          12          

Ceratium fusus 1   1       4   4       

Ceratium horridum       1          4    

Dinophysis acumninata 7 13 1  3      28 52 4  12      

Dinophysis caudata 154 54 1  1  7  7 9 616 216 4  1  28  28 36 

Gonyaulax sp. 2          8          

Prorocentrum gracile 16 1 3  6 3 1  2 2 64 4 12  24 12 4  8 8 

Protoperidinium oblongum 3 2 2 1 2      12 8 8 4 8      

Protoperidinium parviventer 3 4 1  1     1 12 16 4  4     4 

Protoperidinium simetricum 6          24          

Scrippsiella spinifera 1          4          

TOTAL 683 280 214 113 148 72 71 42 264 119 2732 1120 856 452 592 288 284 168 1056 476 

Fonte: CRA, 2010. 
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A FIGURA 7.3.1.3.4-2 mostra o número total de taxa encontrado em cada ponto amostral, 

variando entre 14 no ponto 8 e 39 no ponto 1 em julho de 2010. 

 

FIGURA 7.3.1.3.4-2 

NÚMERO DE TAXA FITOPLANCTÔNICO ENCONTRADOS NOS PONTOS AMOSTRAIS 

EM JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Ao compararmos os valores de taxa com os valores de densidade de organismos 

fitoplanctônicos, podemos observar que os pontos de maior número de taxa foram também 

os que apresentaram maiores valores de densidade. A FIGURA 7.3.1.3.4-3 ilustra a 

relação entre o número de taxa e densidade por estação. 

 

FIGURA 7.3.1.3.4-3 

RELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE TAXA E DENSIDADE FITOPLANCTÔNICA POR 

ESTAÇÃO EM JULHO DE 2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 
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- Análise Quantitativa (Abundância relativa, Composição Específica e Índices de 

Diversidade) 

 

As diatomáceas (Bacillariophyta) apresentaram a maior abundância relativa (84,35%) em 

relação ao número total, além de possuírem mais espécies de algas. Os dinoflagelados 

(Dinophyta) apresentaram uma porcentagem inferior às diatomáceas (15,65%). 

 

Essa dominância na composição florística é também encontrada em outros ambientes 

marinhos ou sob forte influência marinha, onde as diatomáceas e os dinoflagelados são os 

principais grupos constituintes da flora local. Segundo Ré (2000), as Bacillariophyta são as 

principais algas constituintes da composição marinha, sendo seguidas pelos Dinophyta e 

em seqüência outras algas flageladas (como por exemplo as silicoflageladas), que 

estiveram ausentes no presente diagnóstico. 

 

A FIGURA 7.3.1.3.4-4 apresenta a abundância relativa dos dois grupos taxonômicos 

ocorrentes na análise de fitoplâncton. 

 

FIGURA 7.3.1.3.4-4 

CONTRIBUIÇÃO TOTAL DAS CLASSES DE ALGAS EM PORCENTAGEM, EM 

TERMOS DE NÚMEROS DE TÁXONS, REGISTRADOS NAS DEZ ESTAÇÕES 

AMOSTRAIS 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

A FIGURA 7.3.1.3.4-5 apresenta a contribuição dos grupos taxonômicos (% registrada) de 

algas por estação amostral. 
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FIGURA 7.3.1.3.4-5 

CONTRIBUIÇÃO DAS DIVISÕES DE ALGAS (%) REGISTRADA NA ESTAÇÃO AMOSTRAL 

 

 
 

  

  

  

  

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

Bacillarioiphyta Dinophyta 
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A divisão Bacillariophyta teve contribuição em todas as estações amostrais, estando 

representada principalmente pelas espécies do gênero Coscinodiscus.  

 

A variação da contribuição das divisões fitoplanctônicas entre as estações amostrais foi 

particularmente acentuada para a divisão Dinophyta, que apresentou variação de 28,25% 

(ponto 1) a 0% (ponto 1) do total das classes. A divisão Bacillariophyta foi dominante na 

composição local, variando de 100% (ponto 8) a 71,75% (ponto 1) do total das divisões. 

Vale ressaltar que estas duas divisões foram as únicas encontradas neste estudo 

(FIGURA 7.3.1.3.4-5).  

 

A dominância das diatomáceas na composição fitoplanctônica é normal para ambientes 

marinhos e é considerado o grupo de algas de maior relevância do fitoplâncton, sendo de 

substancial importância para a produtividade oceânica (Ré, 2000; Kennish, 1990). É uma 

das classes com maior número de gêneros e espécies, além de ser composta por algas 

cosmopolitas, ou seja, algas que são encontradas em vários ambientes aquáticos e em 

várias partes do mundo. 

 

Os Dinoflagelados também fazem parte da composição normal de ambientes marinhos e 

constituem uma parte importante do fitoplâncton, sendo algumas vezes relatados como 

dominantes por alguns autores (Moncheva et al., 2001; Passavante et al., 1982). 

 

A composição florística de determinados locais pode variar sazonalmente e isso depende 

das forçantes ambientais, desta forma, grupos taxonômicos que são abundantes em 

determinadas épocas do ano podem não ser tão representativas em outras. Além disso, no 

inverno (ainda que os valores de densidade sejam maiores), a diversidade de espécies 

tende a ser menor em relação ao verão. 

 

A FIGURA 7.3.1.3.4-6 apresenta a composição e comparação do fitoplâncton encontrado 

nos 10 (dez) pontos amostrais. 

 



50125-EV-RT002-0 

 

 7.3-202  

FIGURA 7.3.1.3.4-6 

COMPOSIÇÃO QUANTITATIVA DA BIOMASSA FITOPLANCTÔNICA  

NAS ESTAÇÕES AMOSTRAIS 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

De um modo geral, o grupo das Diatomáceas foi mais representativo da biomassa da 

comunidade fitoplanctônica e, a dominância deste grupo foi observada em todas as 

estações amostrais, especialmente no ponto 8, onde não ocorreram organismos do grupo 

dos dinoflagelados. Nesta estação ocorreram também os menores valores de abundância 

e densidade. 

 

O segundo grupo mais representativo foi o dos dinoflagelados. Desta forma pode-se dizer 

que a composição fitoplanctônica apresentou um padrão normal para um ambiente 

marinho, onde Dinophyta geralmente é a segunda divisão dominante, tanto em termos 

qualitativos como quantitativos (Kennish, 1986; Ballech, 1998; Moncheva et. al., 2001). 

 

Dentre as espécies de Diatomáceas, as que mais se destacaram foram as do gênero 

Coscinodiscus, além de Thalassionema nitzschioides e Thalassiosira punctigera, com os 

valores de densidade mais elevados e também pela freqüência (presentes em todas as 

estações) e, dentre os Dinoflagelados, a espécie Dinophysis caudata foi a mais expressiva 

considerando os mesmos parâmetros; as espécies Prorocentrum gracile e Protoperidinium 

oblongum também se destacaram.  

 

A diversidade específica de Shannon variou de 1,669 (ponto 6) a 2,847 (ponto 2). Os 

valores mais baixos de diversidade específica ocorreram nos pontos de menores 

densidades de organismos FIGURA 7.3.1.3.4-7.  
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FIGURA 7.3.1.3.4-7 

DIVERSIDADE DE ESPÉCIES (BITS.IND-1) 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

As espécies do gênero Coscinodiscus apresentaram picos de densidade nas duas 

primeiras estações amostrais, sendo, portanto, as maiores responsáveis pelos valores de 

densidade de organismos, porém não consideramos como dominância de espécies nestes 

pontos, uma vez que os índices de diversidade são também os mais elevados desta 

amostragem. 

 

Os valores de Riqueza de Margalef variaram entre 2,296 EIA OSX-06 e 4,803 (EIA OSX-

01). No ponto 1 foram encontrados 39 taxa, este valor é elevado em relação às demais 

estações, justifica os valores equiparáveis dos índices de diversidade e de riqueza 

FIGURA 7.3.1.3.4-8. 

 

FIGURA 7.3.1.3.4-8 

RIQUEZA DE MARGALEF 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 
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 Considerações Finais – Fitoplâncton 

 

A contribuição dos grupos taxonômicos para a comunidade marinha local apresentou um 

padrão normal, de dominância de diatomáceas em relação aos dinoflagelados. 

 

A ausência do grupo Chromophyta pode estar associada a um padrão sazonal, pois este 

grupo teve uma menor contribuição na composição florística marinha; já a ausência da 

divisão Cyanophyta pode estar associada à ausência de condições favoráveis ao seu 

aparecimento, pois as espécies mais representativas deste grupo são oportunistas em 

águas oligotróficas. 

 

Em relação à distribuição espacial dos organismos, pode-se dizer que os maiores valores 

de densidade ocorreram próximos à costa, que constitui uma região mais eutrofizada e 

onde provavelmente ocorre aporte de nutrientes provenientes de rios. 

 

A região tem uma grande influência da corrente do Brasil, que apresenta uma variação na 

sua capacidade de trazer massas d’água distintas em diferentes épocas do ano, o que 

influi fortemente na estrutura e distribuição de organismos. Então, para a caracterização 

espaço-temporal e ecológica da comunidade fitoplanctônica local faz-se necessária a 

realização de uma investigação em série, para uma melhor compreensão e comparação 

ambientais, podendo assim realizar-se um levantamento florístico mais detalhado. 

 

7.3.1.3.5 Ictioplâncton 

 

 Introdução 

 

Os organismos zooplanctônicos podem ser classificados em holoplâncton, que tem todo o 

ciclo de vida no plâncton, ou meroplâncton, que possuem apenas uma fase do ciclo de 

vida no plâncton. O Ictioplâncton é composto por ovos e larvas de peixes teleósteos 

(Osteichthyes) e se classifica na categoria dos organismos meroplanctônicos (Ciechomski, 

1981). 

 

Os estudos do ictioplâncton começaram no final do século XIX, sendo que no Brasil 

iniciaram-se em 1960. Estes estudos são importantes para um melhor entendimento da 

ecologia planctônica dos ambientes marinhos, aumentando o conhecimento da biologia 

das espécies de peixes, como também para a avaliação de recursos pesqueiros e da 

biomassa desovante, entre outros. A maioria dos peixes teleósteos possui a desova 

planctônica, e as fases larvais ocorrem no plâncton. Após a eclosão, as larvas apresentam 

um saco vitelínico que é gradualmente consumido (alimentação endógena). 

 

Após a organogênese, i.e., o desenvolvimento dos órgãos internos e dos sistemas 

sensoriais, circulatórios, musculares e digestivos, as larvas passam a se alimentar 

ativamente de organismos planctônicos (alimentação exógena) (Ciechomski, 1981; 

Ré,1999; Matsuura & Olivar, 1999). Nesta fase, a larva passa por um período crítico, 
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podendo afetar a sobrevivência devido à falta de disponibilidade e/ou alimento de tamanho 

adequado ao aparto bucal. Outro fator importante para a sobrevivência das larvas são as 

correntes oceanográficas, que podem transportar as larvas para locais favoráveis, como 

para locais desfavoráveis, ou seja, locais com baixas concentrações de alimento. 

 

Como as larvas de peixes vivem em um ambiente biológico altamente dinâmico, sendo 

uma parte muito pequena de um sistema dominado por uma grande diversidade de 

predadores e competidores (Mc Gowan & Miller, 1980), para investigar apropriadamente a 

ecologia deste grupo é importante conhecer a composição, abundância e a distribuição de 

toda a comunidade zooplanctônica. Além disso, as relações recíprocras entre zooplâncton 

e ictioplâncton têm grande importância, sendo capaz de impactar a regulação do tamanho 

do estoque para inúmeras espécies de peixes (Rodriguez & Rubín, 1991). Contudo, o 

estudo de eventos na ecologia do plâncton tem sido difícil devido à natureza altamente 

variável (movente) do sistema (Ré, 1984a). 

 

No presente estudo são descritos os resultados obtidos em uma campanha amostral no 

litoral norte do Rio de Janeiro (julho/2010), para elaboração do EIA/Rima da UCN Açu, 

buscando uma melhor compreensão da comunidade ictioplanctônica local, e a importância 

da área em questão tanto para as desovas quanto para o crescimento dos peixes, 

auxiliando assim na avaliação de futuros impactos ambientais na região, sendo os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Analisar a composição e abundância da comunidade do ictioplâncton encontrada no 

litoral do Rio de Janeiro, em julho de 2010; 

 Analisar a relação entre os parâmetros abióticos e as densidades de ovos e larvas 

de peixes. 

 

 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico do ictioplâncton ocorrente nas áreas de influência da UTE Novo Tempo foi 

feito com base no levantamento de dados secundários, com destaque para o EIA da UCN 

Açu (CRA, 2010). Estes projetos estão colocalizados, assim como as respectivas áreas de 

influência, ecossistemas e biodiversidade marinha associada. A seguir serão apresentados 

os procedimentos metodológicos aplicados à época do diagnóstico do empreendimento de 

referência (CRA, 2010). 

 

O diagnóstico do ictioplâncton ocorrente nas áreas de influência da UCN Açu (CRA, 2010) 

foi executado essencialmente por meio de levantamentos primários, contemplando 

amostragens de campo, procedimentos laboratoriais e o tratamento de dados, conforme 

será apresentado a seguir. 
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- Estações de Amostragem  

 

A FIGURA 7.3.1.3.2-1 apresenta a malha amostral utilizada para realização do diagnóstico 

das comunidades bentônica e planctônica. 

 

- Coleta de Amostras  

 

O ictioplâncton foi amostrado com uma rede tipo cilíndrico-cônica, com malha de 500 µm, 

de 60 cm de diâmetro e equipada com fluxômetro para medir o volume de água filtrada, 

seguindo a metodologia de Smith e Richardson (1977). 

 

O método de coleta das amostras consiste em arrastos de forma oblíqua, com duração de 

05 minutos. Após o arrasto, o plâncton coletado foi imediatamente fixado a bordo com 

solução de formol em água do mar (4%).  

 

Simultaneamente aos arrastos os parâmetros abióticos (temperatura, salinidade, oxigênio 

dissolvido e turbidez da água), foram registrados para possível relação com as densidades 

de ovos e larvas de peixes. 

 

- Procedimentos Laboratoriais 

 

Em laboratório as amostras foram triadas em placas de Bogorov sob microscópios 

estereoscópios binoculares, onde foram separados, de toda a amostra, e quantificados os 

ovos e larvas de peixes. As identificações do ictioplâncton, ao menor taxon possível, foram 

realizadas com auxílio de referências bibliográficas especializadas (e.g. Fahay, 1983; Ré, 

1999; Moser, 1996). 

 

- Tratamento dos Dados 

 

O volume filtrado pela rede foi calculado segundo a equação:  

 

 

 

 Onde: 

 

 Volume de água filtrada pela rede (m3); 

 Fluxômetro final 

 Fluxômetro inicial 

 Tempo de arrasto 

 Constante do fluxômetro 

 Área da boca da rede 
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Em seguida, calculou-se a densidade do ictioplâncton, segundo a equação: 

 

 

 

Onde: 

 

 Densidade do ictioplâncton (nº/100 m3); 

 Número de ovos ou larvas coletadas para cada amostra  

 Volume de água filtrada pela rede (m3) 

 

 Resultados 

 

Na amostragem realizada em julho de 2010 obteve-se um total de 107 ovos. Observou-se, 

que os pontos que apresentaram maior número de ovos foram 03 e 05, com 107,06 e 

84,88 ovos/m3, respectivamente (QUADRO 7.3.1.3.5-1). 

 

Nos pontos 01 e 02 não houve ocorrência de ovos de peixe. Os valores de densidade de 

ovos são relativamente baixos se compararmos com valores de outras épocas do ano. 

Este fato pode estar relacionado a padrões de desova de algumas espécies da região. 

 

Segundo Katsuragawa et. Al, 2006 e Souza-Conceição & Ribeiro, 2005, a desova de 

determinadas espécies ocorrem em épocas distintas do ano, porém com maior intensidade 

no fim da primavera e verão. 

 

Assim, as estratégias do ciclo de vida dos peixes estão engrenadas nas mudanças 

sazonais no ambiente que afetam todos os aspectos da biologia dos peixes, como 

alimento, movimentos, crescimento e épocas de reprodução Lowe-Mcconnell (1999). 

 

Com relação às larvas de peixes, foram coletados um total de 17 indivíduos. Observou-se 

que o maior número de organismos coletados ocorreu no ponto 06, com 24,31 

larvas/100m³ sendo as larvas vitelínicas e as larvas das espécies da família Sciaenidae as 

responsáveis por este valor (QUADRO 7.3.1.3.5-1 e 7.3.1.3.5-2). 

 

Nos pontos 01, 02, 05, 09 e 10 não houve ocorrência de larvas de peixes. A única espécie 

da família Sciaenidae presente nesta amostragem é Stellifer sp. 

 

Neste estudo optou-se por classificar as larvas por estágios de desenvolvimento, devido ao 

aparecimento do estágio de larva vitelínica. Foi encontrado um total de 12 larvas vitelínicas 

nesta campanha, distribuídas entre as estações 03, 06 e 08. 
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QUADRO 7.3.1.3.5-1 

VALORES BRUTOS E DE DENSIDADE (INDIV/L) DO FITOPLÂNCTON ENCONTRADO NOS PONTOS AMOSTRAIS EM JULHO DE 2010 

 

 Abundância  Densidade (Ind/L) 

Organismos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Ovos de peixes 0 0 29 6 26 14  6 17 5 4 0,00 0,00 107,06 19,75 84,88 42,54 22,15 62,76 19,36 18,16 

Larva vitelínica 0 0 2 0 0 7 0 3 0 0 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 21,27 0,00 11,08 0,00 0,00 

Serranidae 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3,69 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sciaenidae (Stellifer sp.) 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 3,04 3,69 0,00 0,00 0,00 

Fonte: CRA, 2010. 

 

QUADRO 7.3.1.3.5-2 

VALORES TOTAIS PARA ABUNDÂNCIA NUMÉRICA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES 

 

 Abundância total 

Ovos de peixe 107 

Larvas de peixe  

Larva vitelínica 12 

Serranidae 2 

Sciaenidae (Stellifer sp.) 3 

Fonte: CRA, 2010. 
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FIGURA 7.3.1.3.5-1 

DENSIDADES DE LARVAS DE PEIXE (N°/100M³) PLOTADAS PARA OS 10 PONTOS 

AMOSTRAIS, DURANTE A AMOSTRAGEM DE JULHO/2010 

 

 

Fonte: CRA, 2010. 

 

A composição taxonômica das larvas apresentou a ocorrência de 2 famílias, 1 espécie e 

um estágio de desenvolvimento (larva vitelínica). As duas famílias encontradas nesta 

amostragem foram Serranidae e Sicaenidae, sendo esta última a mais abundante, com um 

total de 3 larvas, distribuídas entre as estações 03, 06 e 07 (FOTO 7.3.1.3.5-1). 

 

 

FOTO 7.3.1.3.5-1: larva da família Sciaenidae. 

Fonte: CRA, 2010. 
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As larvas da família Sciaenidae representam os peixes popularmente conhecidos por 

pescada; corvina; betara; tortinha entre outros. Em trabalhos realizados no litoral de São 

Paulo, esta família foi coletada ao longo de todo ano com maiores abundâncias durante o 

período de verão, entretanto, cada espécie apresentou-se mais abundante em um 

determinado período (Katsuragawa et al., 2006).  

 

 Considerações Finais – Ictioplâncton 

 

É importante ressaltar que os períodos de desova das espécies ocorrem em épocas 

distintas do ano, porém com maior intensidade no fim da primavera e no verão, o que 

explica os baixos valores de abundância numérica e de densidade. 

 

Para que se possam conhecer os padrões de reprodução das espécies locais é necessária 

uma série temporal de coleta de dados, uma vez que os fatores ambientais podem afetar o 

recrutamento de espécies, pois influenciam a taxa de sobrevivência de ovos e larvas, 

alterando a estrutura da comunidade de peixes da região. 
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7.3.1.3.6 Quelônios 

 

 Introdução 

 

Atualmente, observa-se um total de sete espécies de tartarugas marinhas espalhadas pelo 

mundo. Apresentando distribuição cosmopolita, elas migram em torno do globo a procura 

de ecossistemas ótimos para sua sobrevivência. Dentre as sete ocorrentes no mundo, 5 

(cinco) espécies são comumente encontradas na costa brasileira. A ocorrência dessas 

espécies no Brasil está condicionada às condições ótimas para o seu desenvolvimento, 

bem como para sua reprodução (CRA, 2010). 

 

Entretanto, devido ao seu crescimento lento e maturação tardia, as taxas de reposição nas 

populações são ínfimas quando comparadas às pressões a que são submetidas, 

principalmente devido à captura incidental em atividades pesqueiras, à matança das 

fêmeas, à coleta dos ovos na praia, bem como pela caça predatória. Com esse elevado 

desequilíbrio, no final da década de 70 todas as cinco espécies com ocorrência no país já 

faziam parte da lista de espécies em extinção (Livro Vermelho, MMA). 

 

Contudo, no início da década de 80, a hibridização de duas grandes organizações deu 

origem ao PROJETO TAMAR, atualmente referência mundial na pesquisa de quelônios 

marinhos na costa brasileira. O trabalho é executado em 21 bases ao longo do litoral, 

sendo que 17 funcionam durante todo o ano, principalmente no Nordeste, enquanto as 

demais bases operam somente na época da desova (Livro Vermelho, MMA) (FIGURA 

7.3.1.3.6-1). 

FIGURA 7.3.1.3.6-1 

BASES OPERACIONAIS DO PROJETO TAMAR 

 

 

       Fonte: TAMAR. 
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Segundo publicações do Projeto TAMAR, as espécies de tartarugas marinhas encontradas 

no Brasil são: Chelonia mydas (tartaruga verde); Caretta caretta (tartaruga cabeçuda); 

Dermochelys coriácea (tartaruga de couro); Eretmochelys imbriacata (tartaruga de pente); 

e Lepidochelys olivacea (tartaruga oliva) (FOTOS 7.3.1.3.6-1 a 7.3.1.3.6-5). 

 

  

FOTO 7.3.1.3.6-1: Chelonia mydas (tartaruga 

verde). Fonte: TAMAR. 

FOTO 7.3.1.3.6-2: Caretta caretta (tartaruga 

cabeçuda). Fonte: TAMAR. 

  

FOTO 7.3.1.3.6-3: Dermochelys coriácea 

(tartaruga de couro). Fonte: TAMAR. 

FOTO 7.3.1.3.6-4: Eretmochelys imbriacata 

(tartaruga de pente). Fonte: TAMAR. 

 

 

FOTO 7.3.1.3.6-5: Lepidochelys olivacea 

(tartaruga oliva). Fonte: TAMAR. 
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A espécie Chelonia mydas, a tartaruga verde, é a mais comum no litoral brasileiro 

(MAGALHÃES et al., 2010). Com ciclo de vida longo, se distribui dos trópicos até as zonas 

temperadas, apresenta hábitos costeiros, sendo altamente migratória (MELO et al., 2010). 

Ocorrências não reprodutivas são registradas em toda a costa do Brasil e também nas 

ilhas, enquanto as desovas podem acontecer nos estados da Bahia, Espírito Santo, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe (ALMEIDA et al., 2011). 

 

Caretta caretta, a tartaruga cabeçuda, apresenta distribuição circunglobal, ciclo de vida 

longo e hábitos carnívoros. Também é altamente migratória e no Brasil tem ocorrência 

registrada na costa entre o Pará e o Rio Grande do Sul (SANTOS et al., 2011), sendo a 

espécie que mais comumente desova no litoral brasileiro (BRUNO, 2004). De acordo com 

Santos et al. (2011) o litoral do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro e de Sergipe 

são consideradas áreas prioritárias de desova dessa espécie. 

 

Com relação à tartaruga oliva, Lepidochelys olivacea, Castilhos et al. (2011) afirma que 

esta espécie é migratória, carnívora, tem um ciclo de vida longo e complexo e está 

presente nas áreas costeiras e oceânicas, se deslocando no Brasil desde o Espírito Santo 

até o Pará. Desovas foram registradas no estado de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará. 

 

A espécie Eretmochelys imbricata, a tartaruga de pente, é a mais tropical das espécies de 

tartarugas marinhas, sendo encontrada circunglobalmente. Segundo Marcovaldi et al. 

(2011), o ciclo de vida da tartaruga de pente é longo, com comportamento altamente 

migratório, utilizando uma grande área geográfica. 

 

A maior espécie de tartaruga marinha com ocorrência no litoral brasileiro, Dermochelys 

coriacea, é cosmopolita (ALMEIDA et al., 2011), com ampla distribuição geográfica. Tem 

longo ciclo de vida e comportamento altamente migratório. Em contrapartida, as desovas 

são restritas às áreas tropicais e subtropicais, sendo o Espírito Santo o único local do 

Brasil onde ocorrem desovas anuais (SANTOS & FERREIRA JÚNIOR, 2009). 

 

 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico dos quelônios ocorrentes nas áreas de influência da UTE Novo Tempo foi 

feito com base no levantamento de dados secundários, com destaque para os relatórios do 

Programa de Monitoramento de Cetáceos e Quelônios na Linha de Praia do CLIPA 

(PMCQ) (Envitek, 2014). A UTE Novo Tempo está colocalizada ao CLIPA, assim como das 

respectivas áreas de influência, ecossistemas e biodiversidade marinha associados. 

 

O diagnóstico dos quelônios (Envitek, 2014) baseou-se fundamentalmente em atividades 

de monitoramento de praia, desenvolvidas em conformidade com as descrições que 

seguem abaixo. A FIGURA 7.3.1.3.6-2 apresenta área de amostragem de quelônios. 
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- Monitoramento de Praia 

  

O monitoramento diário da linha de praia é realizado por monitores treinados e capacitados 

para realizar a observação e o registro da ocorrência e de encalhes de tartarugas 

marinhas. Os monitores de campo são preferencialmente agentes locais, moradores de 

comunidades próximas aos trechos monitorados. Os monitores de praia e os demais 

envolvidos utilizam charretes ou veículos tracionados para a realização do monitoramento. 
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O esforço do monitoramento pode ser medido pela duração dos métodos aplicados, que 

foram definidos com vistas a obter o maior número de registros, sendo: 

 

 Regular – estratégia de monitoramento realizada diariamente ao longo de um 

trecho pré-definido, normalmente por monitor de praia; 

 Reforço – o monitoramento do tipo reforço é a incursão ao campo realizada pelos 

técnicos. Esta forma de monitoramento é realizada, em princípio, quando há a 

informação de um evento que deve ser registrado pelo PMCQ, cuja 

responsabilidade é do técnico de cada região. 

 

Nesse formato, a estratégia define que os monitores de praia realizem, invariavelmente, o 

monitoramento diário, e que qualquer ocorrência seja atendida pelo responsável técnico, 

que pode ser o próprio coordenador, o executor ou o auxiliar técnico. Além destas duas 

formas de monitoramento, que são diárias, também merecem destaque os métodos de 

monitoramento acionado e de vistoria. Embora a frequência não seja diária, o registro do 

esforço aplicado nesse sentido é devidamente relacionado aos resultados obtidos. A seguir 

são descritos os conceitos destas duas formas de monitoramento complementares: 

 

 Acionado – quando a equipe do PMCQ é contatada para atender ocorrências 

observadas por terceiros, não integrantes diretamente do Programa; 

 Vistoria – realizada quando há o acompanhamento pelos coordenadores do PMCQ 

ou das equipes de fiscalização da empresa contratante e/ou dos órgãos 

fiscalizadores. 

 

- Registros de campo 

 

A metodologia para o registro de eventuais ocorrências de tartarugas marinhas segue as 

diretrizes e orientações do Centro TAMAR/ICMBio. Tanto os registros reprodutivos quanto 

os registros não reprodutivos são padronizados, sendo os dados obtidos e sistematizados 

conforme o SITAMAR, sendo em seguida repassados e, de alguma forma, compartilhados. 

 

- Registros diários de campo 

 

O diário de campo é o formulário utilizado para a coleta de dados durante a realização dos 

monitoramentos. Os principais dados coletados são data, a duração, a forma, o tipo de 

veículo, as condições de vento e mar. 

 

- Registros reprodutivos de quelônios marinhos 

 

O monitoramento de registros reprodutivos ocorre, normalmente, no período de outubro a 

março (TAMAR, 2005). Os dados disponibilizados para elaboração das análises contidas 

neste documento foram exclusivamente coletados pelos técnicos do PMCQ. 
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- Registros não-reprodutivos de quelônios marinhos 

 

Os registros não reprodutivos de tartarugas marinhas referem-se às ocorrências de 

animais adultos ou juvenis, vivos ou mortos, que chegam às praias. Após a observação de 

um evento deste tipo, o técnico da área fica responsável pela obtenção dos dados in situ. 

As informações são preenchidas em fichas de campo específicas, adotando-se o padrão 

utilizado pelo Centro TAMAR/ICMBio. 

 

- Ramal 0800 

 

Para os acionamentos referentes às ocorrências de encalhes de tartarugas marinhas, o 

PMCQ conta com o auxílio de uma linha 0800, em funcionamento integral, cujo número é 

0800-063-6300. 

 

- Necropsia 

 

O procedimento de necropsia é realizado nas carcaças de tartarugas provenientes do 

monitoramento de praia e dos tratamentos realizados nas bases institucionais e 

operacionais de apoio ao monitoramento em questão. Os dados desse procedimento são 

registrados na Ficha de Necropsia (LLX, 2012), que visa, dentre outros, à identificação das 

espécies, conforme Wyneken (2001). 

 

 Resultados 

 

- Registros reprodutivos de quelônios marinhos 

 

No período compreendido entre setembro de 2013 a agosto de 2014 foram registradas 

1677 ocorrências reprodutivas de tartarugas marinhas, sendo 1173 com desova, 136 sem 

desova e 368 registradas como meia lua. A FIGURA 7.3.1.3.6-3 apresenta 

percentualmente esses resultados. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-3 

REGISTROS REPRODUTIVOS DE TARTARUGAS MARINHAS DE SETEMBRO DE 2013 

A AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Cerca de 66% das ocorrências reprodutivas de tartarugas marinhas foram registradas no 

município de Campos dos Goytacazes. Os demais registros foram feitos no município de 

São João da Barra, conforme apresenta a FIGURA 7.3.1.3.6-4. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-4 

REGISTROS REPRODUTIVOS DE TARTARUGAS MARINHAS, DE SETEMBRO DE 

2013 A AGOSTO DE 2014, CONSIDERANDO O MUNICÍPIO DE OCORRÊNCIA 

 

Fonte: Envitek, 2014. 
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Considerando as praias monitoradas, a praia do Farol foi a que apresentou maior número 

de registros (n = 415), enquanto na praia de Pontal foi registrada apenas 3 ocorrências no 

período de referência. A FIGURA 7.3.1.3.6-5 apresenta o quantitativo de registros 

reprodutivos de tartarugas marinhas, no período de setembro de 2013 a agosto de 2014, 

por praia abrangida. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-5 

REGISTROS REPRODUTIVOS DE TARTARUGAS MARINHAS, DE SETEMBRO DE 

2013 A AGOSTO DE 2014, POR PRAIA MONITORADA 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Ainda de acordo com a praia, as ocorrências foram classificadas pelo tipo de registro. O 

maior número de registros com desova, onde há postura de ovos, foi na praia de Farol. A 

FIGURA 7.3.1.3.6-6 apresenta os resultados de registros por tipo de ocorrência, nas praias 

monitoradas pelo PMCQ. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-6 

REGISTROS REPRODUTIVOS DE TARTARUGAS MARINHAS, DE SETEMBRO DE 

2013 A AGOSTO DE 201 4, POR PRAIA MONITORADA E TIPO DE REGISTRO 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Os trechos que apresentaram o maior número de registros reprodutivos de tartarugas 

marinhas foram entre os quilômetros 13 e 18 na praia do Farol. Tanto o maior número de 

registros quanto o maior número de ocorrências com desova foram registrados nesse 

trecho. A FIGURA 7.3.1.3.6-7 apresenta os resultados por trecho monitorado, nos 

municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-7 

REGISTROS REPRODUTIVOS DE TARTARUGAS MARINHAS DE SETEMBRO DE 2013 

A AGOSTO DE 2014, POR TRECHO MONITORADO E TIPO DE REGISTRO, NOS 

MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DA BARRA E CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Temporalmente, a maioria dos eventos reprodutivos foram registrados no mês de 

novembro e dezembro de 2013. O declínio do número de ocorrências reprodutivas no mês 

de fevereiro e março e a ausência de registros a partir de junho indicam o fim da 

temporada reprodutiva das tartarugas marinhas que desovam na região, que anualmente 

ocorre entre outubro e março. A FIGURA 7.3.1.3.6-8 apresenta os resultados reprodutivos 

de setembro de 2013 a agosto de 2014. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-8 

REGISTROS REPRODUTIVOS DE TARTARUGAS MARINHAS DE SETEMBRO DE 2013 

A AGOSTO DE 2014, POR TRECHO MONITORADO E TIPO DE REGISTRO, NOS 

MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DA BARRA E CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Das ocorrências com desova cujo manejo é realizado pela equipe do PMCQ (trechos 01, 

02, 03 e 04), o que apresentou o maior número de ovos foi registrado na praia de Grussaí 

(165 ovos), enquanto o menor número de ovos foi registrado em um ninho na praia 

Caminho das Conchas, 11 ovos, sendo a média de 115 ovos por ninho registrado. 

 

Os ninhos in situ desses trechos nasceram com uma média de 62 dias de incubação, 

enquanto os ninhos do cercado nasceram com uma média de 64 dias. 

 

Os dados das desovas localizadas na porção da área de estudo cuja abertura dos ninhos é 

realizada exclusivamente pala fundação Pró Tamar (trechos 05, 06, 07 e 08) não foram 

inseridos nesta contabilidade devido ao não fornecimento dos mesmos por parte deste 

órgão. 

 

Dentre as desovas registradas, 46% foram transferidas para cercados de incubação, cerca 

de 26% foram mantidas in situ (no mesmo local de registro) e 28% das desovas foram 

transferidas para a mesma praia. A transferência de ovos é realizada para proteção dos 

ninhos localizados próximos à linha de maré ou em locais com possibilidade de predação. 

A FIGURA 7.3.1.3.6-9 apresenta o quantitativo de desovas de acordo com o manejo. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-9 

MANEJO DE NINHOS DE TARTARUGAS MARINHAS, COM DESOVA, DE SETEMBRO 

DE 2013 A AGOSTO DE 2014 

 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Analisando a FIGURA 7.3.1.3.6-10, observa-se que nas praias de Balneário, Atafona, 

Chapéu do Sol, Grussaí e Iquipari todas as desovas foram transferidas para o cercado, 

enquanto nas praias do Farol e da Barra do Furado parte das desovas foi para o cercado e 

parte permaneceu na praia. As desovas nas praias Caminho das Conchas, Açu, Maria 

Rosa e Farolzinho foram mantidas in situ ou transferidas para a mesma praia. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-10 

MANEJO DE NINHOS DE TARTARUGAS MARINHAS, COM DESOVA, DE SETEMBRO 

DE 2013 A AGOSTO DE 2014, POR PRAIA MONITORADA 

 

Fonte: Envitek, 2014. 
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- Registros não reprodutivos de quelônios marinhos 

 

Os registros não reprodutivos de tartarugas marinhas somaram 426 ocorrências no período 

de setembro de 2013 a agosto de 2014, sendo a maioria de animais mortos (93%). Foi 

registrado ocorrências das cinco espécies com ocorrência conhecida no litoral brasileiro. 

 

A FIGURA 7.3.1.3.6-11 apresenta o quantitativo de ocorrências de tartarugas marinhas 

vivas e mortas no período de estudo, em toda a área de abrangência do PMCQ. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-11 

REGISTROS DE TARTARUGAS MARINHAS, DE SETEMBRO DE 2013 

A AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

A FIGURA 7.3.1.3.6-12 apresenta o quantitativo de tartarugas marinhas vivas e mortas, 

registradas pelo PMCQ, por praia monitorada. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-12 

REGISTROS DE TARTARUGAS MARINHAS POR PRAIA, DE SETEMBRO DE 2013 A 

AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 
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A espécie Chelonia mydas foi predominante durante todo o período de referência, 

representando 72% dos registros de campo. A segunda espécie em número de 

ocorrências, Caretta caretta, representou 14% seguido da Lepidochelys olivacea 

representando 9% do total de registros. Na FIGURA 7.3.1.3.6-13 são apresentados o 

número de indivíduos por espécie registrada pelo PMCQ, de setembro de 2013 a agosto 

de 2014. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-13 

DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS POR ESPÉCIE DE TARTARUGAS MARINHAS 

REGISTRADAS NO PERÍODO ENTRE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014, 

PELO PMCQ 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Do total de 426 tartarugas marinhas registradas no período monitorado, apenas 12 

indivíduos apresentaram tumores, enquanto 275 não apresentaram indício dessa 

patologia. Em 139 animais não foi possível determinar a presença ou não de tumores, 

devido ao adiantado estado de decomposição dos mesmos e a não integridade da 

carcaça. A FIGURA 7.3.1.3.6-14 apresenta a distribuição desses resultados. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-14 

DISTRIBUIÇÃO DA OCORRÊNCIA EM TARTARUGAS MARINHAS, DE TUMORES OU 

NÃO, REGISTRADAS PELO PMCQ NO PERÍODO ENTRE SETEMBRO DE 2013 A 

AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Considerando a condição corporal em que se encontravam, as ocorrências foram 

classificadas, segundo Marine Environmental Monitoring (2002), como vivas (VI), em ótima 

condição (OC), decomposição evidente (DE), decomposição avançada (DA), estado 

mumificado (EM) e indeterminado (I). O resultado do monitoramento, considerando essa 

classificação de registro é apresentado na FIGURA 7.3.1.3.6-15. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-15 

NÚMERO DE REGISTROS NÃO REPRODUTIVOS DE TARTARUGAS MARINHAS, DE 

ACORDO COM A CONDIÇÃO CORPORAL, DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 

2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 
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Das 426 ocorrências não reprodutivas registradas, foi possível medir o comprimento de 

carapaça em 388 tartarugas marinhas. 38 animais apresentaram fratura ou deformidade no 

casco, inviabilizando a sua biometria. Os resultados de classes de comprimento para as 

espécies registrada são apresentados na FIGURA 7.3.1.3.6-16. 

 

Cada espécie possui um limite de tamanho para ser considerada adulta, levando em conta 

o seu comprimento curvilíneo da carapaça. O limite para a espécie Chelonia mydas é 96 

cm, para Caretta caretta e Eretmochelys imbricata é 82 cm, para Lepidochelys olivacea 62 

cm e para Dermochelys coreacea é 139 cm. Os ecalhes epresentam predominância de 

juvenis de Chelonia mydas e adultas de Caretta caretta e Lepidochelys olivacea. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-16 

CLASSES DE COMPRIMENTO, POR ESPÉCIE, DAS TARTARUGAS MARINHAS 

REGISTRADAS PELO PMCQ, DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014 

 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Dentre as praias monitoradas, a que apresentou maior número de ocorrências foi a Praia 

do Açu, com 122 registros (28,6%), seguida por Maria Rosa (19,2%) e Caminho das 

Conchas (18,7%). As demais praias agrupadas foram responsáveis por 33,5% dos 

registros. A FIGURA 7.3.1.3.6-17 apresenta os resultados de ocorrências de tartarugas 

marinhas por praia monitorada. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-17 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS NÃO REPRODUTIVAS DE TARTARUGAS MARINHAS, 

POR PRAIA MONITORADA PELO PMCQ, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013 A 

AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Em 29% dos registros não reprodutivos de tartarugas marinhas foram detectadas 

interações antrópicas, sendo que a maioria delas está relacionada a emalhe em rede. A 

FIGURA 7.3.1.3.6-18 apresenta o percentual de interações registradas, incluindo os 

animais nos quais não foi possível essa determinação. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-18 

PERCENTUAL DE INTERAÇÕES REGISTRADAS EM OCORRÊNCIAS DE 

TARTARUGAS MARINHAS, DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 
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- Necropsia 

 

Durante os meses de setembro de 2013 a agosto de 2014 foram realizados 182 

procedimentos de necropsia em tartarugas marinhas resgatadas pela equipe de 

monitoramento de praias, sendo 3 registradas em períodos anteriores. 

 

Desse total, 89% foram encontradas no ambiente natural, ou seja, resgatadas mortas pelas 

equipes de monitoramento de praia. O restante dos animais necropsiados tiveram origem 

em tratamento. A FIGURA 7.3.1.3.6-19 apresenta a origem das tartarugas necropsiadas 

durante o período de referência. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-19 

PERCENTUAL DE ORIGEM DAS TARTARUGAS MARINHAS NECROPSIADAS ENTRE 

SETEMBRO DE 2013 E AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Dentre as espécies que passaram por necropsia, 79 delas eram Chelonia mydas, 

perfazendo 43,4% do total de procedimentos realizados no período. Os demais 

procedimentos registrados foram realizados em tartarugas da espécie Caretta caretta, com 

57 registros (31,3%), Lepidochelys olivácea, com 37 registros (20,3%), 8 em Eretmochelys 

imbricata (4,4%) e 1 em Dermochelys coriacea (0,5%). Esses resultados são apresentados 

na FIGURA 7.3.1.3.6-20. 
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FIGURA 7.3.1.3.6-20 

NÚMERO DE INDIVÍDUOS NECROPSIADOS POR ESPÉCIE DE TARTARUGA 

MARINHA ENTRE SETEMBRO DE 2013 E AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Durante o período de setembro de 2013 e agosto de 2014, foram realizadas 182 

necropsias em tartarugas marinhas, sendo que em 44 delas não foi possível determinar 

algum tipo de interação antrópica. Foram identificados sinais de interação com atividades 

pesqueiras em 89 tartarugas, 17 registros com sinais de choques com embarcação, 14 

animais possuíam lixo no trato gastrointestinal, 4 estavam com parasitose e 8 animais 

possuíam outros tipos de interação, conforme apresentado na FIGURA 7.3.1.3.6-21. 

 

FIGURA 7.3.1.3.6-21 

INTERAÇÕES ANTRÓPICAS E SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE REGISTROS NAS 

TARTARUGAS MARINHAS NECROPSIADAS DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 

2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 
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Avaliando as interações antrópicas que puderam ser identificadas, percebe-se que houve 

um predomínio de evidências relativas a atividades de pesca e casos onde não foi possível 

avaliar a presença de interação antrópica. Em 8 animais onde constatou-se interação com 

atividade pesqueira, também foi encontrado ingestão de lixo. Dos 14 animais que 

morreram em função da ingestão de lixo, em 1 animal foi possível identificar também 

interação com atividade pesqueira e em mais 1 animal o choque com embarcações. Em 

apenas 9 animais foi possível notar que não havia nenhuma interação antrópica no período 

entre setembro de 2013 e agosto de 2014. 

 

Quelônios – Espécies Bioindicadoras 

 

No período compreendido entre setembro de 2013 e agosto de 2014 foram registradas 

1677 ocorrências reprodutivas de tartarugas marinhas, sendo 1173 com desova, 136 sem 

desova e 368 registradas como meia lua. Foram registradas as cinco espécies de 

tartarugas marinhas com ocorrência descrita para o litoral brasileiro, tais como Chelonia 

mydas, Caretta caretta, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata e Dermochelys 

coriacea. 

 

A maioria das ocorrências, 66%, foi registrada no município de Campos dos Goytacazes. 

Na praia do Farol foram encontrados 25% dos registros reprodutivos. A média de ovos por 

ninho foi de 115 e 45,9% dos ninhos com desovas precisaram ser transferidos para 

cercados de incubação. Com relação ao tempo de incubação (em dias), quando 

comparados os ninhos in situ e os transferidos, sejam eles para a mesma praia ou para 

cercados de incubação, a média foi de 02 dias a mais para os ninhos transferidos para o 

cercado. 

 

Em relação aos registros não reprodutivos, no período supracitado foram registradas 

quatro espécies de tartarugas marinhas, tais como Chelonia mydas, Caretta caretta, 

Lepidochelys olivacea e Eretmochelys imbricata, que juntas totalizaram 426 registros. 

 

Desse total, 71,8% eram indivíduos da espécie Chelonia mydas, que também liderou a 

quantidade de espécimes encaminhados à necropsia: 43,4%. A maioria dos registros de 

tartarugas marinhas foi de animais mortos (93%), em decomposição avançada (78%) e 

juvenis, na classe de tamanho de 22 à 61 cm de comprimento curvilíneo da carapaça 

(48,3%). A maioria dos encalhes foi nas praias do Açu (n = 122), Maria Rosa (n = 82) e 

Caminho das Conchas (n = 80). Em 29% dos registros foram detectadas interações 

antrópicas, sendo que a maioria delas está relacionada a emalhe em rede de pesca. 

 

De acordo com a Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção vigente 

(Portaria MMA nº 444/2014), todas as espécies de tartarugas marinhas diagnosticadas no 

presente estudo enquadram-se em alguma categoria de ameaça, o que garante relevância 

ambiental às áreas de influência do presente projeto na medida em que a sua preservação 

pode contribuir com a conservação da biodiversidade do grupo. 
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Chelonia mydas é a espécie em situação menos delicada, já que apresenta situação de 

vulnerabilidade à extinção (VU, da sigla em inglês). Caretta caretta e Lepidochelys olivacea 

encontram-se ameaçadas (EN, da sigla em inglês). As espécies em situação mais delicada 

são Eretmochelys imbricata e Dermochelys coriacea, que atualmente encontram-se 

criticamente ameaçadas (CR, da sigla em inglês). 

 

7.3.1.3.7 Cetáceos 

 

 Introdução 

 

A ordem Cetacea engloba as baleias, botos, golfinhos e toninhas, compreendendo 

atualmente 84 espécies no mundo, divididas em 2 (duas) subordens. A subordem 

Mysticeti, a qual é representada pelas baleias de barbatana (baleias verdadeiras), 

apresentando 14 espécies e a subordem Odontoceti, representada pelas baleias com 

dentes e golfinhos, apresentando um total de 70 espécies (MMA, 2008). 

 

De acordo com Di Beneditto e Ramos (2001), na costa brasileira encontram-se listadas, 

até o presente, 8 espécies de misticetos e 44 de odontocetos, no entanto, na região norte 

do estado do Rio de Janeiro ocorrem 22 espécies de cetáceos, sendo 7 (sete) misticetos e 

15 odontocetos. 

 

No passado esses organismos eram alvos frequentes da pesca industrial, tendo suas 

populações reduzidas a ponto de algumas espécies serem incluídas na lista de espécies 

ameaçadas de extinção. Atualmente a pesca destes organismos é proibida e eles são 

protegidos por lei, mas mesmo assim a ação antrópica ainda afeta a comunidade de 

cetáceos, por meio da pesca acidental, dos efeitos da prospecção sísmica nas rotas de 

migração, área de produção, da colisão com embarcações e da degradação ambiental 

decorrente da poluição das águas por produtos químicos. 

 

Considerando as mais de 40 espécies de cetáceos que ocorrem no Brasil, pelo menos 31 

destas ocorrem na área de abrangência do empreendimento (SICILIANO et al., 2006). 

 

Oito espécies com ocorrência para a área de abrangência do empreendimento são da 

subordem Mysticeti (cetáceos de cerdas bucais), destacando-se a presença da baleia-

jubarte (Megaptera novaeangliae), que todos os anos realiza migração sazonal latitudinal 

desde a Antártida (área de alimentação) até a região de Abrolhos, na Bahia, e áreas 

adjacentes para procriação no inverno. 

 

As demais espécies são da Subordem Odontoceti, aos quais pertencem os cetáceos que 

possuem dentes. Nesta subordem destacam-se a toninha (Pontoporia blainvillei) e o boto-

cinza (Sotalia guianensis), apontadas na lista de espécies ameaçadas do Plano de Ação 

Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos – Pequenos Cetáceos no âmbito 

dos potenciais impactos causados pelo desenvolvimento costeiro (ROCHA-CAMPOS et al., 

2010). 
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A toninha (P. blainvillei) é a menor espécie de golfinho que habita águas brasileiras e 

atualmente é considerado o cetáceo mais ameaçado de extinção no Brasil, principalmente 

pela captura acidental em redes de emalhe (OTT et al., 2002). A espécie ocorre em águas 

costeiras ao sul da Bahia, especialmente nas zonas estuarinas dos rios de grande porte. 

Há um hiato em sua distribuição entre Ubatuba (SP) e Macaé (RJ), contribuindo para o 

isolamento das populações de Paraná/São Paulo e do Norte Fluminense (SICILIANO et al. 

2002), dificultando a conservação em função do bloqueio potencial das relações de fonte e 

dreno entre as populações separadas. 

 

O boto-cinza (Sotalia guianensis) ocorre em áreas costeiras brasileiras e está, assim como 

a toninha (P. blainvillei), associado a ambientes estuarinos. Sua biologia está bem descrita, 

principalmente devido à grande quantidade de informações coletadas de espécimes 

capturados acidentalmente em redes de pesca (DI BENEDITTO & RAMOS 2004; DI 

BENEDITTO et al. 2001a; LODI & CAPISTRANO, 1990). 

 

Grupos numerosos da espécie são observados desde Unamar (Cabo Frio) e Barra de São 

João (Casimiro de Abreu) até o Norte Fluminense, entre Quissamã e São Francisco de 

Itabapoana, na área de influência direta dos rios São João e Paraíba do Sul. Curiosamente 

são raros ou muito incomuns nas proximidades de Cabo Frio e Arraial do Cabo, 

provavelmente pelo talude mais estreito dessa zona, aliado à possibilidade de encontro 

frequente com potenciais predadores. O elevado padrão de mortalidade da espécie, 

principalmente na costa norte do estado do Rio de Janeiro, está relacionado a capturas 

acidentais por pesca artesanal (MOURA et al., 2009). 

 

 Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico dos cetáceos ocorrentes nas áreas de influência da UTE Novo Tempo foi 

feito com base no levantamento de dados secundários, com destaque para os relatórios do 

Programa de Monitoramento de Cetáceos e Quelônios na Linha de Praia do CLIPA 

(PMCQ) (Envitek, 2014). A UTE Novo Tempo está colocalizada ao CLIPA, assim como das 

respectivas áreas de influência, ecossistemas e biodiversidade marinha associados. 

 

O diagnóstico dos cetáceos (Envitek, 2014) baseou-se fundamentalmente em atividades 

de monitoramento de praia, desenvolvidas em conformidade com as descrições que 

seguem abaixo. A FIGURA 7.3.1.3.6-2, apresentada no item diagnóstico de quelônios, 

detalha a área de amostragem de cetáceos. 

 

- Monitoramento de Praia 

  

O monitoramento diário da linha de praia é realizado por monitores treinados e capacitados 

para realizar a observação e o registro da ocorrência e de encalhes de cetáceos. Os 

monitores de campo são preferencialmente agentes locais, moradores de comunidades 

próximas aos trechos monitorados. Os monitores de praia e os demais envolvidos utilizam 

charretes ou veículos tracionados para a realização do monitoramento. 
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O esforço do monitoramento pode ser medido pela duração dos métodos aplicados, que 

foram definidos com vistas a obter o maior número de registros, sendo: 

 

 Regular – estratégia de monitoramento realizada diariamente ao longo de um 

trecho pré-definido, normalmente por monitor de praia; 

 Reforço – o monitoramento do tipo reforço é a incursão ao campo realizada pelos 

técnicos. Esta forma de monitoramento é realizada, em princípio, quando há a 

informação de um evento que deve ser registrado pelo PMCQ, cuja 

responsabilidade é do técnico de cada região. 

 

Nesse formato, a estratégia define que os monitores de praia realizem, invariavelmente, o 

monitoramento diário, e que qualquer ocorrência seja atendida pelo responsável técnico, 

que pode ser o próprio coordenador, o executor ou o auxiliar técnico. Além destas duas 

formas de monitoramento, que são diárias, também merecem destaque os métodos de 

monitoramento acionado e de vistoria. Embora a frequência não seja diária, o registro do 

esforço aplicado nesse sentido é devidamente relacionado aos resultados obtidos. A seguir 

são descritos os conceitos destas duas formas de monitoramento complementares: 

 

 Acionado – quando a equipe do PMCQ é contatada para atender ocorrências 

observadas por terceiros, não integrantes diretamente do Programa; 

 Vistoria – realizada quando há o acompanhamento pelos coordenadores do PMCQ 

ou das equipes de fiscalização da empresa contratante e/ou dos órgãos 

fiscalizadores. 

 

- Registros de campo 

 

Os registros de cetáceos foram obtidos preenchendo formulário específico, seguindo 

modelo proposto pelo Programa de Monitoramento de Praias (PMP-BC/ES), que está em 

fase de execução pela Petrobras no entorno da área de abrangência deste PMCQ. A 

empresa é a responsável em atender e registrar os eventos de encalhes de cetáceos, além 

de outros mamíferos marinhos, seguindo as orientações do Tamar ligada aos estudos de 

mamíferos aquáticos na região. 

 

- Registros de cetáceos 

 

Os cetáceos são registrados em formulário de campo compatível com a instituição que 

realiza estudos de mamíferos aquáticos na região, mediante alinhamento com o PMP-

BC/ES, e segue o modelo proposto pela LLX (2012). Os dados coletados no âmbito deste 

formulário são a data, a espécie e o local de ocorrência dos cetáceos marinhos que 

encalharam no período de referência. 
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- Ramal 0800 

 

Para os acionamentos referentes às ocorrências de encalhes de cetáceos, o PMCQ conta 

com o auxílio de uma linha 0800, em funcionamento integral, cujo número é 0800-063-

6300. 

 

 Resultados 

 

No período de setembro de 2013 a agosto de 2014 foram registrados 12 (doze) encalhes 

de cetáceos (FIGURA 7.3.1.3.7-1), distribuídos nos municípios de São João da Barrra e 

Campos dos Goytacazes. Todos os cetáceos registrados estavam mortos e foram 

coletados pela Petrobras que realiza o monitoramento de cetáceos no âmbito do PMP-

BC/ES, que realiza o atendimento à estas ocorrências na área de estudo. 

 

Essas ocorrências pertenciam ao grupo dos odontocetos e misticetos, sendo em sua 

grande maioria odontocetos. Dentre as espécies encontradas estão Sotalia guianensis 

(“boto cinza”), Tursiops truncatus (“golfinho nariz-de-garrafa”), Megaptera novaeangliae 

(“baleia jubarte”) e Kogia breviceps (“cachalote-anã”) (FIGURA 7.3.1.3.7-1). 

 

FIGURA 7.3.1.3.7-1 

CETÁCEOS REGISTRADOS PELO PMCQ ENTRE SETEMBRO DE 2013 

E AGOSTO DE 2014 

 

Fonte: Envitek, 2014. 

 

Cetáceos – Espécies Bioindicadoras 

 

Foram registradas 12 ocorrências de cetáceos durante o período monitorado, de setembro 

de 2013 a agosto de 2014, sendo distribuídos nos municípios de Campos dos Goytacazes 

e São João da Barra. Dentre as espécies encontradas estão Sotalia guianensis (“boto 

cinza”), Tursiops truncatus (“golfinho nariz-de-garrafa”), Megaptera novaeangliae (“baleia 

jubarte”) e Kogia breviceps (“cachalote-anã”). 
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De acordo com a Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção vigente 

(Portaria MMA nº 444/2014), apenas Sotalia guianensis encontra-se em situação de 

ameaça, mais especificamente de vulnerabilidade à extinção (VU, da sigla em inglês), que 

constitui a 1ª categoria de ameaça com risco relevante para a conservação da espécie. 

 

7.3.1.3.8 Compartimento Marinho – Considerações Finais 

 

Nos últimos 10 a 5 anos a qualidade ambiental do Compartimento Marinho sob influência 

da UTE Novo Tempo sofreu alterações significativas em função da implantação e da 

operação de um conjunto de empreendimentos colocalizados de grande porte. Vale 

destacar as estruturas e unidades sistêmicas destes empreendimentos, tais como moles, 

bacias de evolução, canais de navegação, píeres, terminais, enrocamentos em geral, além 

de algumas atividades operacionais, tais como movimentação de embarcações, que vem 

impactando a dinâmica dos ambientes marinhos das áreas de influência. 

 

Neste contexto, os potenciais impactos negativos da UTE Novo Tempo apresentarão 

significâncias atenuadas, e estarão associados principalmente à fase de operação, 

associados à emissão dos efluentes industriais térmicos, cuja pluma terá um alcance 

relativamente pequeno, conforme resultados da modelagem de dispersão. 

 

É possível que a biota marinha associada aos ambientes do Compartimento Marinho sob 

influência da UTE Novo Tempo já tenha sofrido as alterações mais significativas, com 

reflexos sobre a sua biodiversidade e dinâmica. 

 

Mesmo assim, o levantamento de dados secundários realizado para a elaboração do 

presente diagnóstico, que se baseou em estudos com data de elaboração anterior e 

posterior à implantação dos primerios grandes empreendimentos do Açu, foi capaz de 

gerar listas de espécies indicadoras relevantes. Vale destacar os peixes ameaçadas de 

extinção cação-bico-doce - Galeorhinus galeus (Criticamente em Perigo – CR), duas 

espécies de cação-anjo - Squatina guggenheim (Em Perigo – EN), a raia-viola - 

Rhinobatos horkelii (EN), S. occulta (EN) e P. perotteti (CR), além de duas espécies de 

peixe-serra - Pristis pectinata (EN). 

 

De acordo com a Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção vigente 

(Portaria MMA nº 444/2014), todas as espécies de tartarugas marinhas diagnosticadas no 

presente estudo enquadram-se em alguma categoria de ameaça, o que garante relevância 

ambiental às áreas de influência do presente projeto na medida em que a sua preservação 

pode contribuir com a conservação da biodiversidade do grupo. 

 

Em relação aos cetáceos, destaca-se Sotalia guianensis, que se encontra em situação de 

ameaça, mais especificamente de vulnerabilidade à extinção (VU). 
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7.3.2 Áreas Especiais 

 

No que se refere à relação com a Natureza, torna-se clara a necessidade de proteção de 

determinados espaços, rurais e urbanos, com foco principal na conservação da natureza e 

na qualidade de vida da população. 

 

Considerando que conceitos e terminologias utilizados podem provocar distorções e 

dificuldades na elaboração e compreensão deste trabalho, entende-se como Áreas 

Especiais as porções de terra cujas vocações, características físico-ambientais e/ou atos 

normativos e legais foram criados com a finalidade de ordenar/restringir o uso e a ocupação 

do solo, no sentido de promover a conservação da natureza e um ambiente saudável para 

as futuras gerações. 

 

Neste contexto, será apresentada uma descrição das Áreas Legalmente Protegidas, sendo: 

 

 Unidades de Conservação; 

 Áreas de Preservação Permanente; 

 Faixas Marginais de Proteção; 

 Reserva Legal. 

 

Também fazem parte do presente capítulo as Áreas Prioritárias, que constituem porções 

territoriais para as quais existem estudos e projetos reconhecidamente embasados, 

elaborados e chancelados por instituições técnico-científicas, interdisciplinares e 

multilaterais consagradas, e que propõem diretrizes e orientações para o uso e ocupação 

sustentáveis destes territórios, sem o poder, no entanto, de restringi-los, sendo: 
 

 Áreas Prioritária para Conservação; 

 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

 

Em atendimento às disposições da Instrução Técnica DILAM/CEAM Nº 11/2015, mais 

especificamente aqueles constantes do item 6.5.15, identificou-se a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Caruara como Área Potencial de Refúgio e Área de 

Soltura da fauna silvestre ocorrente na região. Em relação à última função, a referida RPPN, 

que será descrita em item específico mais adiante, já se caracteriza como área de soltura 

da fauna objeto dos programas de resgate, afugentamento e monitoramento atualmente em 

andamento na região do Açu. 

 

Não foram identificados corredores ecológicos entre fragmentos florestais, principalmente 

em função do relativo grau de antropização observado nas áreas de influência do Meio 

Biótico da UTE Novo Tempo, as quais se encontram impactadas essencialmente por 

atividades antrópicas, com destaque para as culturas, pecuária e indústrias do Clipa, as 

quais recentemente vêm sendo implantadas na região em ritmo mais acelerado. 
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7.3.2.1  Áreas Legalmente Protegidas 

 

7.3.2.1.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Este item incide sobre os ambientes especiais que apresentam diplomas regulatórios de 

proteção e uso estabelecidos por meio de normativos legais. Para isso, foram identificadas 

áreas regulamentadas em diferentes instâncias. 

 

Dentre as principais áreas protegidas por requisitos legais estão as Unidades de 

Conservação da Natureza (UC), que podem assumir diferentes tipologias de acordo com a 

função: seja para Uso Sustentável, na qual as restrições são mais brandas; seja para 

Proteção Integral, cujo intuito é a aplicação de ações mais restritivas. 

 

Além da identificação das Unidades de Conservação próximas à área de implantação da 

UTE Novo Tempo, foram consideradas as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as 

Faixas Marginais de Proteção (FMP) potencialmente afetadas pelas atividades de 

implantação e operação da UTE Novo Tempo. As APP são estabelecidas pelo Novo Código 

Florestal (Lei nº 12.651/12). Já as FMP estão regulamentadas, estabelecidas e 

determinadas principalmente pela Portaria da Superintendência Estadual de Meio Ambiente 

(SERLA) nº 324/03. 

 

Neste sentido, foram identificadas, mapeadas e caracterizadas as Áreas Legalmente 

Protegidas das áreas de influência do Meio Biótico da UTE Novo Tempo, descritas a seguir. 

 

7.3.2.1.2 Unidades de Conservação da Natureza 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 9.985/00, 

define Unidade de Conservação da Natureza (UC) como “espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção”. 

 

Neste sentido, as UC são porções territoriais dedicadas à proteção e manutenção da 

biodiversidade e de seus recursos naturais e culturais, regidas por legislação específica de 

utilização e ocupação do solo ou outros meios específicos. Algumas unidades recebem 

proteção devido às suas características naturais relevantes, visando, entre outras 

atribuições, à conservação in situ da diversidade biológica. 

 

As UC integrantes do SNUC dividem-se em 2 (dois) grupos específicos: as Unidades de Uso 

Sustentável e as Unidades de Proteção Integral. A primeira compatibiliza a proteção da 

natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, enquanto a segunda 

preserva a natureza, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais. 
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7.3.2.1.2.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para elaboração deste item foram levantadas as UC de Uso Sustentável e de Proteção 

Integral situadas no entorno da ADA do empreendimento, enfatizando a análise das 

diretrizes de uso e ocupação do solo preconizadas nos seus decretos regulamentadores e 

a influência dos mesmos sobre tais ambientes. 

 

Os levantamentos foram realizados inicialmente com base no Mapa de Áreas Legalmente 

Protegidas do Plano Nacional de Áreas Protegidas, disponibilizado pelo Ministério do Meio 

Ambiente – MMA e nas informações obtidas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

– do Estado do Rio de Janeiro (FIGURA 7.3.2.1.2.1-1). 
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7.3.2.1.2.2 Unidades de Uso Sustentável 

 

a) Unidades de Conservação Municipais 

 

Área de Proteção Ambiental Lagamar 

 

Instituída pelo município de Campos dos Goytacazes por meio da Lei Municipal nº 7.318 de 

1993, a Área de Proteção Ambiental - APA do Lagamar (FOTO 7.3.2.1.2.2-1), que dista 

aproximadamente 18,4 km da ADA da UTE Novo Tempo, tem o objetivo de proteger um 

ecossistema de lagunas do município, assim como os ecossistemas representativos 

associados. Além disso, busca controlar atividades que ameacem a sua integridade. A APA 

abrange o espelho d’água do ecossistema lagunar, suas margens numa faixa de até 30 m, 

os remanescentes de vegetação localizados em suas margens e os leitos e margens dos 

cursos d’água que afluem para a laguna, numa extensão de 500 m a contar da foz ou da 

nascente dos mesmos (SMMA, 2015). 

 

 

FOTO 7.3.2.1.2.2-1: APA Lagamar. Fonte: http://www.meioambiente.campos.rj.gov.br 

 

Área de Proteção Ambiental CEHAB 

A APA CEHAB (FOTO 7.3.2.1.2.2-2) é uma unidade de conservação municipal de uso 

sustentável que foi assim denominada por se localizar próximo ao canal CEHAB, às margens 

do rio Paraíba do Sul e da rodovia BR-356, em Atafona, no município de São João da Barra. 

Com mais de 400 mil m², a unidade mescla áreas alagadas, ilhas fluviais, mangues e 

restinga, tendo uma significativa diversidade de espécies de fauna e flora.  

 

Segundo informações obtidas no portal do Governo do Estado do Rio de Janeiro, esta APA 

foi objeto de uma audiência pública na data de 25/03/2009, quando a Associação e a Colônia 
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de Pescadores, membros de ONGs e do Conselho Municipal de Meio Ambiente, além da 

população, foram unânimes em aprovar a iniciativa de criação da UC. Localiza-se a cerca 

de 23,4 km da área do empreendimento, estando fora dos limites das áreas de influência. 

 

 

FOTO 7.3.2.1.2.2-2: APA CEHAB. Fonte: http://www.inea.rj.gov.br 

 

7.3.2.1.2.3 Unidades de Proteção Integral 

 

a) Unidades de Conservação Estaduais 

 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Caruara 

 

Criada pela Portaria INEA/PRES RJ nº 357, de 19 de julho de 2012, a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural Fazenda Caruara é uma iniciativa voluntária da empresa Prumo, e é 

considerada a maior Unidade de Conservação particular de restinga do país, possuindo 

aproximadamente 4 mil hectares. Na RPPN Fazenda Caruara são desenvolvidos trabalhos 

de recomposição vegetal e enriquecimento de espécies, através da atuação de moradores 

da região Norte Fluminense, juntamente com a orientação da equipe de meio ambiente da 

RPPN, possibilitando a troca de experiências e informações adquiridas a partir do manejo e 

do conhecimento do ambiente de restinga (FOTO 7.3.2.1.2.3-1) (PRUMO, 2015). 

 

É importante ressaltar que nos termos do artigo 1º, §3º, do Decreto Estadual n° 40.909/2007, 

as RPPN no Estado do Rio de Janeiro são unidades de conservação consideradas como 

sendo do grupo de Proteção Integral. 

 

A RPPN Fazenda Caruara incentiva parcerias com universidades e instituições de pesquisa, 

como o Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a UENF (Universidade Estadual do 

Norte Fluminense) para o estudo científico da restinga e para o desenvolvimento de 

pesquisas relacionadas aos ecossistemas costeiros.  Além disso, no local é mantido um 
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viveiro para espécies de restinga com capacidade de produção de 500 mil mudas (o maior 

da América Latina). Na porção costeira da RPPN são realizados monitoramentos das 

tartarugas marinhas. Na UC também são executados diversos programas ambientais, dentre 

eles os de Resgate e Monitoramento de Fauna, Flora e Restinga (PRUMO, 2015). 

 

 

FOTO 7.3.2.1.2.3-1: RPPN Fazenda Caruara. Fonte: www.prumologistica.com.br 

 

Parque Estadual da Lagoa do Açu 

 

Criado pelo Decreto nº 43.522, de 20 de março de 2012, o Parque Estadual da Lagoa do 

Açu (PELAG), que dista aproximadamente 8,6 km da ADA da UTE Novo Tempo, possui uma 

área de 8.251,45 hectares, abrangendo parte dos municípios de Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra, na região do litoral Norte do estado do Rio de Janeiro (FOTO 7.3.2.1.2.3-

2) (INEA, 2015). 

 

Ele assegura (i) a preservação de remanescentes de vegetação nativa de Mata Atlântica, 

como restinga, mangue e uma importante área alagada, o banhado de Boa Vista, além da 

lagoa do Açu, a qual possui 13km de extensão ao longo do litoral; (ii) a integração de seus 

ecossistemas com a diversidade sociocultural da região; (iii) as espécies raras, endêmicas 

e ameaçadas de extinção, da flora e da fauna. Além disso (iv) promove o desenvolvimento 

de iniciativas que conciliem a viabilidade econômica da região com utilização racional dos 

recursos naturais e o estímulo à atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa 

científica (INEA, 2015). 

 

Por meio de informações disponíveis no site do INEA, dentre as ações estruturantes 

prioritárias para a implantação do PELAG constam a instalação da sede provisória; o 

cadastramento de pescadores artesanais; elaboração do seu plano de manejo, 

levantamento e cadastro fundiário; formação do conselho consultivo; instalação de placas 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.prumologistica.com.br%2Fen%2Fimprensa%2FPages%2FRPPN-Fazenda-Caruara-awarded-FIRJAN-Environmental-Action-Award.aspx&ei=h-AbVfqrKIejNpDJgtAI&bvm=bv.89744112,d.cGU&psig=AFQjCNGPFv0Er2ZBqocg3m4renAqNGnfKA&ust=1427976706092369
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de sinalização; e o desenvolvimento de atividades turísticas de base comunitária (INEA, 

2015). 

 

 

FOTO 7.3.2.1.2.3-2: Parque Estadual da lagoa do Açu. Fonte: http://www.INEA.rj.gov.br 
 

7.3.2.1.3 Áreas de Preservação Permanente 

 

A caracterização das Áreas de Preservação Permanente é regida por legislação ambiental 

específica, e constitui uma das principais variáveis ambientais tratadas no âmbito do Código 

Florestal (Lei nº 12.651/12), que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APP. 

 

No local do empreendimento foram identificadas lagoas naturais e áreas de nidificação da 

fauna silvestre (tartarugas marinhas), os quais serão melhor detalhados adiante. De acordo 

com a legislação ambiental vigente, lagoas apresentam APP associadas, e, em que pese 

não haver previsão legal estabelecendo as áreas de nidificação como de preservação 

permanente, tendo em vista sua importância ambiental, este estudo optou por tratá-las como 

APP, conforme apresentado na FIGURA 7.3.2.1.3-1. 
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a) Lagoas Naturais 

 

De acordo com a Art. 4º do Código Florestal (Lei nº 12.651/12), constituem Área de 

Preservação Permanente: 

 

“II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas” 

 

A lagoa do Veiga, localizada em sobreposição parcial com a ADA do empreendimento, 

encontra-se em zona urbana, sendo o limite de sua APP contabilizado em faixa de 30 m a 

partir da cota mais elevada da lagoa. 

 

b) Áreas de Nidificação 

 

A legislação atualmente vigente não inclui as áreas de nidifcação da fauna silvestre como 

áreas de preservação permanente. No entanto, considerando a relevância ambiental dessas 

áreas, esse estudo optou por tratá-las como se APP fossem.  

 

No caso específico do empreendimento atual, a praia do Açu constitui área de desova de 

tartarugas marinhas, com destaque para a tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), e por isso 

foi considerada como APP, por toda a extensão da praia. Inclusive, esta praia é atualmente 

objeto do programa de monitoramento de tartarugas marinhas, executado em parceria com 

o Projeto TAMAR. 
 

7.3.2.1.4 Faixas Marginais de Proteção 

 

As Faixas Marginais de Proteção - FMP, que incidem sobre rios, lagos, lagoas e 

reservatórios d’água, são faixas de terra necessárias à proteção, defesa, conservação e 

operação de sistemas fluviais e lacustres, determinadas em projeção horizontal a partir dos 

níveis máximos de água (NMA), de acordo com as determinações dos órgãos federais e 

estaduais competentes. 

 

Os objetivos da demarcação das FMP são preservar as margens ainda em estado natural, 

conservar as margens alteradas, mas em boas condições ambientais, garantir em áreas 

degradadas o espaço das margens a serem revitalizadas e definir a área passível de 

fiscalização pelo INEA. 

 

No Estado do Rio de Janeiro, a base legal para o estabelecimento da largura mínima da 

FMP é a Portaria SERLA nº 324/03. O referido normativo consagra as FMP junto à 

Constituição Estadual como Área de Preservação Permanente. Em seu Art. 1º, estabelece 
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as larguras mínimas das FMP ao longo de qualquer curso d’água, desde seu nível mais alto 

(NMA). 

 

No presente diagnóstico foi mapeada a FMP da lagoa do Veiga, a qual se sobrepõe à APP 

do mesmo corpo d’água, e por esse motivo não está sendo apresentada em mapa específico 

(FIGURA 7.3.2.1.3-1). 

 

7.3.2.1.5 Reserva Legal 

 

A área onde se pretende instalar a UTE Novo Tempo está localizada em terreno da antiga 

fazenda Saco Dantas. Em que pese se tratar de área que não é mais rural, mas sim industrial 

e, portanto, urbana, o empreendedor, seguindo orientação do INEA, decidiu demarcar a 

reserva legal do imóvel em questão, tendo, em 2012, dado início ao processo administrativo 

n. E-07/509.942/2012 junto ao INEA, propondo que a demarcação da reserva legal da 

Fazenda Saco Dantas ocorra na RPPN Fazenda Caruara, por meio de instituição de 

servidão ambiental. Além disso, em março de 2015, o empreendedor concluiu a inclusão dos 

terrenos da fazenda Saco Dantas no sistema unificado do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

(protocolo RJ-3305000-AD32.B4B5.E5C0.0890.7905.39AD.F39A.FF1B).  

 

7.3.2.2 Áreas Prioritárias 

 

7.3.2.2.1 Áreas Prioritárias para Conservação 

 

Algumas áreas, em função de suas peculiaridades ambientais, culturais, turísticas e 

paisagísticas, requerem medidas especiais de proteção, notadamente quanto às formas de 

uso e ocupação do solo e às diretrizes de proteção ambiental. 

 

Neste sentido, a concepção deste item baseia-se na identificação de áreas com significativa 

diversidade ecológica, potenciais refúgios ecológicos e remanescentes importantes para a 

conservação biológica, podendo estas áreas ser protegidas por atributos legais ou 

simplesmente abordadas em projetos governamentais ou institucionais de conservação. 

 

Este estudo visa também subsidiar a tomada de decisão da aplicação de medidas de 

compensação ambiental, referentes à instalação da UTE Novo Tempo, com ênfase naquelas 

desprovidas de diplomas regulatórios e/ou não inseridas em projetos ambientais. 
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7.3.2.2.1.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos enfatizaram o levantamento de dados secundários 

pertinentes a áreas consideradas Prioritárias para Conservação, segundo órgãos e/ou 

projetos oficiais, com ênfase nas “Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira” do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), no entorno da UTE Novo Tempo. 

 

As Áreas Prioritárias para Conservação do MMA foram reconhecidas mediante Portaria 

MMA n° 9, de 23 de janeiro de 2007, tendo em vista o disposto nos Decreto nº 2.519, de 16 

de março de 1998, e Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004. 

 

A metodologia adotada pelo MMA para definir áreas prioritárias para conservação utiliza 

como base o Mapa de Biomas do IBGE (IBGE, 2010) e incorpora princípios de planejamento 

sistemático para conservação e seus critérios básicos (representatividade, persistência e 

vulnerabilidade dos ambientes) e prioriza o processo participativo de negociação e formação 

de consenso. 

 

As áreas selecionadas ficam sujeitas à formulação e implementação de políticas públicas, 

programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal voltados à: 

 

I - conservação in situ da biodiversidade; 

II - utilização sustentável de componentes da biodiversidade; 

III - repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento 

tradicional associado; 

IV - pesquisa e inventários sobre a biodiversidade; 

V - recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre exploradas ou ameaçadas de 

extinção;  

VI - valorização econômica da biodiversidade. 

 

Estas ações identificadas na Portaria n°9/07 serão implementadas considerando classes de 

importância biológica e de priorização de ação, como: 

 

I - Classes de Importância Biológica: 

a) extremamente alta; 

b) muito alta; 

c) alta;  

d) insuficientemente conhecida. 

 

II - Classes de Prioridade de Ação: 

a) extremamente alta; 

b) muito alta;  

c) alta. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm
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7.3.2.2.1.2 Resultados 

 

No entorno da área do empreendimento foram identificadas 3 (três) áreas consideradas 

prioritárias para conservação segundo o MMA, sendo listadas a seguir e apresentadas na 

FIGURA 7.3.2.2.1.2-1: 

 

- Farol de São Tomé; 

- Foz do Rio Paraíba do Sul; 

- Áreas de Nidificação de Tartarugas Marinhas. 

 

Dentre as áreas mapeadas destaca-se a área do Farol de São Tomé, principalmente porque 

está categorizada como de importância biológica extremamente alta. Essa APC possui uma 

área de 399 km2, com a presença marcante de lagoas costeiras, sendo que a formação 

restinga é dominante (FOTO 7.3.2.2.1.2-1 e7.3.2.2.1.2-2). 

 

A APC está categorizada como de importância biológica extremamente alta principalmente 

devido às oportunidades de pesquisa científica e beleza que proporciona. As 

proposições/ações ambientais sugeridas para esta área são a criação de UC, recuperação 

de áreas degradadas, fiscalização, inventário e educação ambiental e estudos do meio 

físico. 

 

  

FOTO 7.3.2.2.1.2-1: Formação de restinga 

presente na APC Farol de São Tomé. 

FOTO 7.3.2.2.1.2-2: lagoa Salgada, uma das 

várias lagoas costeiras presentes na APC 

Farol de São Tomé. 
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FIGURA 7.3.2.2.1.2-1 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO 

DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
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O Rio Paraíba do Sul nasce na confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, no estado de 

São Paulo, percorre um pequeno trecho do sudeste de Minas Gerais, fazendo a divisa 

natural deste com o estado do Rio de Janeiro, atravessa grande parte desse último, e tem 

sua foz no oceano Atlântico, próximo à cidade de São João da Barra, mais especificamente 

no distrito de Atafona, onde pode ser encontrada uma vila de pescadores. Seu percurso total 

é de 1.120 km, no sentido oeste para leste. 

 

Na foz do rio, que constitui a matriz ambiental da APC, e cuja categoria é de importância 

biológica alta, são encontrados os últimos remanescentes de manguezal da região, assim 

como um sistema estuarino relevante para a reprodução de muitas espécies silvestres 

(berçário). 

 

Em relação às Tartarugas Marinhas, está prevista uma área prioritária marítima de 

importância muito alta voltada à conservação do grupo na região de inserção do 

empreendimento. Isso ocorre porque a importância da região é conhecida para as 

tartarugas, uma vez que existem registros de ocorrência de várias espécies, além do fato 

das áreas praiais constituírem importantes nichos de nidificação para esta biodiversidade. 

 

Ainda em relação à conservação do grupo, vale destacar o Projeto TAMAR, criado em 1980 

pelo IBDF, atual IBAMA, com a finalidade de proteger as grandes populações de espécies 

de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil: Caretta caretta, Chelonia mydas, 

Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata e Lepidochelys olivacea. 

 

No âmbito do projeto TAMAR, nas áreas de desova há o monitoramento da praia pelos 

tartarugueiros e pesquisadores, com marcação nas nadadeiras anteriores e a solicitação de 

que seja notificado quando e onde tartarugas forem encontradas. Quando acontece, é 

possível estudar o comportamento da desova, as rotas migratórias e fazer um controle da 

população. É feita, ainda, análise biométrica para cada espécie, medindo comprimento e 

largura do casco e anotando o peso. 

 

Os ninhos em locais de risco são transferidos para trechos mais protegidos ou para os 

cercados nas bases do TAMAR, também existentes na região do empreendimento, onde 

são reproduzidas as condições normais para a incubação dos ovos até a eclosão, quando 

os filhotes saem à superfície, são contados, identificados e soltos para seguir até o mar. 

 

A base Rio de Janeiro do projeto TAMAR conta com quatro sub-bases: São Francisco, 

Atafona, Farol de São Tomé (sede regional) e Quissamã, que protegem anualmente cerca 

de mil desovas e mais de 80 mil filhotes. A sede regional foi instalada no Farol de São Tomé, 

no município de Campos dos Goytacazes, que monitora cerca de 120 km de praias de 

desova e áreas de alimentação de tartarugas marinhas. A área de influência da base, porém, 

se estende por cerca de 230 km, entre a divisa com o Espírito Santo e o município de 

Quissamã. 

 

http://br.geocities.com/erichpanda/Caretta.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Chelonia.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Dermochelys.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Eretmochelys.html
http://br.geocities.com/erichpanda/Lepidochelys.html
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Conforme descrito no item do diagnóstico de tartarugas marinhas do presente estudo, na 

praia do Açu ocorrem registros de desovas para o grupo, fato este que aponta para a 

necessidade de continuidade dos programas ambientais voltados ao monitoramento do 

grupo, o que tem sido feito em parceria com o Projeto TAMAR da sede Farol de São Tomé. 

 

7.3.2.2.2 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

 

Esta reserva foi criada pela UNESCO (United Nations Educational, Scientific, Cultural and 

Environmental Organization) em 1992, e é a Reserva da Biosfera pioneira no Brasil, 

sobrepondo-se às florestas da mata atlântica em treze estados litorâneos. A floresta atlântica 

e seus ecossistemas associados são mantidos sob intensa pressão antrópica, originária das 

áreas mais populosas distribuídas ao longo da costa brasileira. O ecossistema-tipo é 

caracterizado pela floresta úmida tropical, com componentes costeira-marinhas, tais como 

manguezais e fitofisionomias de restinga. 

 

A reserva é administrada pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

com sede no Instituto Florestal de São Paulo, no estado de São Paulo. A localização desta 

importante reserva se dá entre 02°50' e 33°45' S e 34°45' e 55°15'W (do Ceará ao Rio 

Grande do Sul e, ainda, alcançando Minas Gerais), com área total estimada em 29.473,484 

hectares. 

 

A área da UTE Novo Tempo insere-se nos perímetros da Reserva da Biosfera, englobando 

os municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, conforme FIGURA 

7.3.2.2.2-1. Destaca-se em São João da Barra a Foz do Rio Paraíba do Sul, incluindo o 

manguezal, bem como a ilha da Convivência e as outras vizinhas,que são Áreas Naturais 

Estaduais tombadas, conforme processo nº E-18/300.459/85 e tombamento definitivo em 

11/05/87. 
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FIGURA 7.3.2.2.2-1 

ABRANGÊNCIA DA RESERVA DA BIOSFERA NO RIO DE JANEIRO 

E ÁREA DE INSERÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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7.3.2.3 Áreas Especiais – Considerações Finais 

 

No que diz respeito às Áreas Legalmente Protegidas, foram identificadas 4 (quatro) 

Unidades de Conservação (UC) nas proximidades do empreendimento, sendo 2 (duas) de 

Uso Sustentável (APA Lagamar e APA CEHAB) e 2 (duas) de Proteção Integral (RPPN 

Fazenda Caruara e Parque Estadual da Lagoa do Açu). Também foram identificadas as 

seguintes Áreas de Preservação Permanente (APP) nas áreas de influência do 

empreendimento: da lagoa do Veiga (sobreposta à Faixa Marginal de Proteção) e das Áreas 

de Nidificação de Tartarugas Marinhas. 

 

Foram identificados 2 (dois) tipos de Áreas Prioritárias no presente diagnóstico, tais como 

(i) Áreas Prioritárias para Conservação (APC), representadas pela APC Farol de São Tomé, 

com importância biológica extremamente alta, APC da Foz do Rio Paraíba do Sul, com 

importância biológica alta, e APC das Tartarugas Marinhas, cuja área marítima apresenta 

importância muito alta. O outro tipo de área prioritária identificado foi (ii) a Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica, criada pela UNESCO. 

 

As áreas ora referenciadas necessitam de ações de gestão ambiental que possam contribuir 

para a conservação da diversidade biológica e para a integridade dos fatores abióticos. Em 

algumas dessas áreas já são aplicados recursos do setor privado, como aqueles destinadas 

à RPPN Fazenda Caruara, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Projeto TAMAR. 
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7.3.3 Síntese do Diagnóstico do Meio Biótico 

 

O diagnóstico das áreas de influência do Meio Biótico da UTE Novo Tempo, considerando 

os seus Compartimentos Continental e Marinho, permitiu caracterizar a situação atual da 

qualidade ambiental da área de inserção do empreendimento, disponibilizando dados que 

servirão de referência para a identificação e avaliação dos potenciais impactos ambientais 

relacionados às atividades das fases de implantação e operação do empreendimento. As 

principais conclusões sobre os parâmetros bióticos estudados são apresentadas a seguir. 

 

Em relação ao Compartimento Continental, em linhas gerais percebe-se que as formações 

vegetais presentes nas áreas de influência do empreendimento refletem o intenso uso do 

solo praticado na região Norte Fluminense, associado principalmente às atividades de 

bovinocultura e agricultura de cana-de-açúcar, principais instrumentos modeladores da 

paisagem regional. Em relação à ADA e flora associada, a situação é semelhante, devendo-

se somar ainda os impactos relacionados à recente expansão das indústrias que compõem 

o Clipa. 

 

A vegetação da ADA é formada basicamente por duas tipologias de restinga principais: a 

Restinga Tipo Arbustiva Não Inundada e a Restinga Tipo Reptante, ambas em Estágio 

Médio de Regeneração. Ainda, foram diagnosticados Elementos Arbóreos Isolados, nativos 

e exóticos, sendo que para os últimos destacam-se, em termos quantitativos, as espécies 

Eucalyptus sp, Euphorbia tirucali e Syzygium cumini. 

 

Considerando as espécies da flora indicadoras de qualidade ambiental, o levantamento 

primário diagnosticou ao todo cinco espécies em algum grau de ameaça, sendo duas 

constantes na Portaria nº 443/2014, três nos apêndices das listas CITES e três na listagem 

da IUCN (IUCN, 2015), conforme apresentado no QUADRO 7.3.3-1. Não foram registradas 

espécies da flora endêmicas ou raras. 

 

Apesar da qualidade diagnosticada para os ambientes e remanescentes da ADA, os 

espécimes das espécies da flora ameaçada, assim como toda a vegetação que sofrerá 

processos interventivos (supressão), deverão ser objeto de ações e atividades ambientais 

de natureza mitigatória, de controle, compensação. Especificamente para os espécimes 

ameaçados, sugere-se a realização de atividades de resgate e transplantio. 
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QUADRO 7.3.3-1 

ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO REGISTRADAS 

NA ADA DO EMPREENDIMENTO 

 

Família Gênero Espécie Hábito Lista Status 

Cactaceae Cereus fernambucensis Arbusto CITES - 

Cactaceae Pilosocereus arrabidae Arbusto CITES / IUCN - / NT 

Cactaceae Melocactus violaceus Arbusto 
CITES / IUCN / 

Portaria 443 
- / VU / VU 

Rubiaceae Melanopsidium nigrum Arbusto Portaria 443 VU 

Sapotaceae Manilkara subsericea Árvore IUCN LR-cd 

 

Em relação à fauna ocorrente na AID e ADA do Compartimento Continental da UTE Novo 

Tempo, estudou-se, com base em dados secundários, os seguintes grupos faunísticos: (i) 

nos ecossistemas terrestres, as aves, os mamíferos não voadores e voadores, os anfíbios 

e os répteis, e (ii) nos ecossistemas límnicos, a comunidade de peixes das lagoas litorâneas. 

 

Em linhas gerais, pode-se destacar que os ambientes que compõem o Compartimento 

Continental da UTE Novo Tempo abrigam uma avifauna de ampla distribuição geográfica, 

além de riquezas de espécies para a mastofauna terrestre e para a herpetofauna 

semelhantes àquelas encontradas em outros ambientes de restinga. 

 

Em relação aos ecossistemas límnicos, mais especificamente as lagoas do Veiga e de 

Iquipari, as espécies mais abundantes encontradas são comuns e costumam ocorrer em 

várias outras regiões costeiras do Sudeste, o que sugere que as condições das lagoas são 

favoráveis à ocorrência de espécies com ampla distribuição e plasticidade ecológica. 

 

Apesar da qualidade aparentemente comum apresentada pelos ambientes que formam o 

Compartimento Continental da UTE Novo Tempo, merecem destaque as espécies da fauna 

indicadoras de qualidade ambiental registradas no presente diagnóstico. Dentre as 

endêmicas estão duas aves: Ramphocelus bresilius (tiê-sangue) e Tangara peruviana 

(saíra-sapucaia). Entre as espécies ameaçadas de extinção estão os mamíferos Lontra 

longicaudis (lontra), Leopardus trigrinus (gato-maracajá), Bradypus torquatus (preguiça-de-

coleira) e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), as aves Tangara peruviana (saíra-

sapucaia), Mimus gilvus (sabiá-da-praia) e Himantopus melanurus (pernilongo), e o réptil 

Cnemidophorus littoralis (lagarto-de-cauda-verde). O QUADRO 7.3.3-2 resume a situação 

descrita. 
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QUADRO 7.3.3-2 

ESPÉCIES DA FAUNA INDICADORAS DE QUALIDADE AMBIENTAL REGISTRADAS 

NA ÁREA DE ESTUDO 

 
ESPÉCIES COM ALGUM GRAU DE AMEAÇA 

NOME CIENTÍFICO Nome comum 
Situação 

Rio de 
Janeiro* 

MMA** IUCN*** CITES**** 

MASTOFAUNA TERRESTRE 

Lontra longicaudis lontra   
Quase 

ameaçada 
 

Leopardus trigrinus gato-maracajá 
Quase 

ameaçada 
 Vulnerável  

Cerdocyon thous cachorro-do-mato    X 

Bradypus torquatus preguiça-de-coleira Em perigo Vulnerável Vulnerável  

HERPETOFAUNA 

Cnemidophorus 
littoralis 

lagarto-de-cauda-
verde 

 Em perigo   

AVIFAUNA 

Mimus gilvus sabiá-da-praia Em perigo    

Tangara peruviana saíra-sapucaia  Vulnerável Vulnerável  

Himantopus 
melanurus 

pernilongo X    

ICTIOFAUNA MARINHA 

Galeorhinus galeus cação-bico-doce  
Criticamente 
ameaçado 

  

Squatina 
guggenheim 

cação-anjo-espinhudo  
Criticamente 
ameaçado 

  

Squatina occulta 
cação-anjo-de-asa-

curta 
 

Criticamente 
ameaçado 

  

Pristis perotteti (P. 
pristis) 

peixe-serra  
Criticamente 
ameaçado 

Criticamente 
ameaçado 

 

Pristis pectinata peixe-serra  
Criticamente 
ameaçado 

  

Rhinobatos horkelii raia-viola  
Criticamente 
ameaçado 

  

QUELÔNIOS 

Chelonia mydas tartaruga verde  Vulnerável   

Caretta caretta tartaruga cabeçuda  Ameaçado   

Dermochelys 
coriacea 

tartaruga de couro  
Criticamente 
ameaçado 

  

Eretmochelys 
imbricata 

tartaruga de pente  
Criticamente 
ameaçado 

  

Lepidochelys 
olivacea 

tartaruga oliva  Ameaçado   
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CETÁCEOS (MASTOFAUNA MARINHA) 

Sotalia guianensis boto-cinza  Vulnerável   

ESPÉCIES ENDÊMICAS 

AVIFAUNA 

Ramphocelus 
bresilius 

tiê-sangue - - - - 

Tangara peruviana saíra-sapucaia - - - - 

* Bergallo et al. (2000) 
** Portarias MMA nº 444 e 445 (2014) 
*** The IUCN Red List of Threatened Species (Versão 2015.1) 
**** Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo 
de Extinção – ANEXO II. 

 

Deve-se ter em mente que a principal base secundária consultada para a elaboração do 

diagnóstico do Compartimento Continental (EIA da UCN Açu – CRA, 2010) data de um 

período em que o grau de antropização da região de estudo era menos intenso se 

comparado com a situação atual, o que sugere que a qualidade da fauna ocorrente na região 

pode ter diminuído nos últimos anos. 

 

Em relação ao Compartimento Marinho sob influência da UTE Novo Tempo, nos últimos 10 

a 5 anos a sua qualidade ambiental sofreu alterações significativas em função da 

implantação e da operação de um conjunto de empreendimentos colocalizados de grande 

porte, cujas estruturas e unidades sistêmicas, tais como moles, bacias de evolução, canais 

de navegação, píeres, terminais, enrocamentos em geral, além de algumas atividades 

operacionais, tais como movimentação de embarcações. 

 

Neste contexto, os potenciais impactos negativos da UTE Novo Tempo apresentarão 

significâncias atenuadas, e estarão associados principalmente à fase de operação, 

associados ao lançamento dos efluentes industriais térmicos, cuja pluma terá um alcance 

relativamente pequeno, conforme resultados da modelagem de dispersão. Assim, é possível 

que a biota associada aos ambientes do Compartimento Marinho já tenha sofrido as 

alterações mais significativas, com reflexos proporcionais sobre a sua biodiversidade e 

dinâmica. 

 

Mesmo assim, o levantamento de dados secundários realizado para a elaboração do 

diagnóstico do Compartimento Marinho da UTE Novo Tempo, que se baseou em estudos 

com data de elaboração anterior e posterior à implantação dos primeiros grandes 

empreendimentos do Açu, foi capaz de gerar listas de espécies indicadoras relevantes. Vale 

destacar os peixes ameaçadas de extinção Galeorhinus galeus (cação-bico-doce), Squatina 

guggenheim (cação-anjo), Rhinobatos horkelii (raia-viola), Squatina occulta (cação-anjo-de-

asa-curta), além de Pristis pectinata (peixe-serra) e P. perotteti (peixe-serra) (QUADRO 

7.3.3-2). 

De acordo com a Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção vigente 

(Portaria MMA nº 444/2014), todas as espécies de tartarugas marinhas diagnosticadas no 
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presente estudo se enquadram em alguma categoria de ameaça, o que garante relevância 

ambiental às áreas de influência do presente projeto na medida em que a sua preservação 

pode contribuir com a conservação da biodiversidade do grupo. Em relação aos cetáceos, 

destaca-se Sotalia guianensis (boto-cinza), que se encontra em situação de ameaça, mais 

especificamente de vulnerabilidade à extinção (VU) (QUADRO 7.3.3-2). 

 

No que diz respeito às Áreas Especiais localizadas próximas do empreendimento, mais 

especificamente as Áreas Legalmente Protegidas (ALP), foram identificadas 4 (quatro) 

Unidades de Conservação (UC), sendo 2 (duas) de Uso Sustentável (APA Lagamar e APA 

CEHAB) e 2 (duas) de Proteção Integral (RPPN Fazenda Caruara e Parque Estadual da 

Lagoa do Açu). Também foram identificadas as seguintes Áreas de Preservação 

Permanente (APP): da lagoa do Veiga, sobreposta à Faixa Marginal de Proteção, e das 

Áreas de Nidificação de Tartarugas Marinhas. 

 

Foram identificados 2 (dois) tipos de Áreas Prioritárias no presente diagnóstico, tais como 

(i) Áreas Prioritárias para Conservação (APC), representadas pela APC Farol de São Tomé, 

com importância biológica extremamente alta, APC da Foz do Rio Paraíba do Sul, com 

importância biológica alta, e APC das Tartarugas Marinhas, cuja área marítima apresenta 

importância muito alta. O outro tipo de área prioritária identificado foi (ii) a Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica, criada pela UNESCO. 

 

Parte das áreas ora referenciadas estão alinhadas explicitamente com as necessidades e 

objetivos de conservação da região, com destaque para a ALP Áreas de Nidificação de 

Tartarugas Marinhas, que, com todas as suas limitações, desempenha funções ambientais 

e legais fundamentais para a manutenção da biodiversidade dos quelônios da região, que 

atualmente se encontram ameaçados. 

 

Complementarmente, faz-se necessário viabilizar a criação e o funcionamento das APC 

supracitadas, de preferência contemplando os Compartimentos Continental e Marinho, de 

modo a consolidar ações ambientais capazes de contribuir com a preservação da 

biodiversidade e dos recursos naturais em sua integralidade, de maneira estratégica e 

regional. 

 

No geral, estas Áreas Especiais costumam carecer de recursos e de ações de gestão 

ambiental que possam contribuir com a obtenção dos objetivos relacionados às funções 

socioambientais a que se propõem. Em algumas dessas áreas já são aplicados recursos do 

setor privado, como aqueles destinados à RPPN Fazenda Caruara, Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica e ao Projeto TAMAR, o que não exclui a possibilidade de estabelecimento de 

novas parcerias com o atual empreendimento, o que poderá se formalizar principalmente via 

medidas de compensação ambiental voluntárias ou estabelecidas na legislação aplicável. 
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7.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

7.4.1 Introdução e  Procedimentos Metodológicos 

 

O diagnóstico do meio socioeconômico segue uma metodologia de “análises multiescalares” 

do contexto de instalação do objeto deste estudo, a UTE Novo Tempo. Busca-se, assim, 

estudar o lócus e os efeitos da implantação do empreendimento sobre o mesmo, de maneira 

global e particular, regional e local.  

 

As abordagens analíticas em diferentes escalas são adequadas ao desenvolvimento de um 

estudo social de caráter transdisciplinar, pois auxiliam na compreensão das relações sociais 

como resultantes da operação de fatores em diferentes, porém interconectados, escalas e 

níveis de análise espaciais e temporais. 

 

Para fins deste estudo, foram considerados como componentes da Área de Influência 

Indireta (AII) do empreendimento os municípios de São João da Barra e Campos de 

Goytacazes. Optou-se por incluir Campos dos Goytacazes na AII, considerando-se o papel 

de polo regional desempenhado pelo município, que deverá sofrer também impactos 

positivos e negativos do empreendimento.  

 

Já a área de Influência Direta (AID) é composta pelo município de São João da Barra, 

considerando que impactos importantes como o aumento da arrecadação municipal ou 

pressão sobre a infraestrutura manifestar-se-ão principalmente no âmbito do município. 

Destaca-se que complementarmente utilizou-se uma escala de maior detalhe quando da 

análise de alguns conteúdos, de forma a se explicitar características de localidades mais 

próximas ao empreendimento, caso de Barra do Açu, por exemplo.  

 

Dessa maneira, as análises propostas neste diagnóstico foram feitas utilizando 

paralelamente dados da Área de Influência Indireta (Campos dos Goytacazes e São João 

da Barra) e da Área de Influência Direta do empreendimento (composta pela totalidade do 

município de São João da Barra). A análise desses dados foi proposta de forma conjunta e 

integrada nos textos aqui apresentados, visando permitir a comparação entre os indicadores 

socioeconômicos e conjunturais destes dois municípios e buscando analisá-los à luz de 

dinâmicas regionais e mesmo supra-regionais.  

 

A exceção a esta metodologia é o capítulo de “Dinâmica Econômica”, que utiliza o método 

de “aproximações sucessivas”.  Neste são apresentados os contextos regional, local e 

municipal, partindo do mais abrangente ao mais específico. 

 

A Área Diretamente Afetada (ADA) encontra-se inserida no Complexo Logístico e Industrial 

do Porto do Açu (CLIPA) em área já alterada, de modo que não foram identificadas 

comunidades ou residências em seu interior ou entorno próximo. Ressalta-se também que 

a ADA já possui liberação do IPHAN no que se refere à arqueologia, fruto de estudos e 
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processos pretéritos, conforme demonstrado em item pertinente. Desta forma, a abordagem 

e análises sobre este território restringem-se ao uso e ocupação do solo. 

  

No que se refere às fontes de informação, a caracterização da AII foi realizada 

principalmente por meio de dados secundários. Priorizou-se a utilização de dados oficiais, 

provenientes de órgãos públicos como Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, além 

dos provenientes de instituições de pesquisa idôneas, como Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Salienta-se ainda que a região de inserção do empreendimento já foi 

alvo de diversos estudos socioambientais, muitos deles ligados ao processo de 

licenciamento ambiental, que também constituíram-se fontes de dados para o presente 

diagnóstico, como destacado ao longo do texto. 

 

Para a caracterização da Área de Influência Direta (AID), além da realização de pesquisa 

indireta, foi realizada, primeiramente, a interpretação de fotos aéreas ortorretificadas, que 

possibilitaram, além da identificação do uso do solo neste território, apontamentos a respeito 

da estrutura produtiva e do modelo de ocupação. Tais informações foram complementadas 

por informações obtidas durante as duas campanhas de campo, realizadas entre os dias 25 

e 28 de Novembro de 2014, e entre 9 e 12 de Março de 2015.  

 

Nestas campanhas, foram realizadas entrevistas junto a órgãos públicos, instituições e 

moradores do município de São João da Barra. Para tal, foram utilizados, como instrumentos 

de pesquisa, roteiros semi-estruturados abertos, previamente preparados e apresentados 

no ANEXO C-3.  

 

Os entrevistados durante o trabalho de campo foram: as secretarias de planejamento, de 

meio ambiente e serviços públicos e de pesca; as associações de moradores de Cajueiro, 

Mato Escuro e Pipeiras; a Colônia de Pescadores de Atafona, a Z-02; a EMATER (Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural) e moradores e comerciantes dos diversos distritos, 

selecionados de forma aleatória.  

 

7.4.2 Condicionantes Históricos da Ocupação do Norte Fluminense 

 

A ocupação da Região Norte Fluminense, na primeira metade do século XVII, se deu com 

um objetivo específico, atribuindo para esse espaço uma função definida: instalar currais 

para suprir os senhores dos engenhos da Guanabara com gado bovino para transporte e 

moagem de cana. A instalação de engenhos de açúcar na região compunha a estratégia da 

metrópole portuguesa de ocupação da faixa litorânea brasileira 

 

Em meados do século XVIII, a implantação de engenhos de cana-de-açúcar viria a iniciar 

não apenas uma atividade econômica, mas também um elemento que desempenharia papel 

fundamental na estrutura social da região, imprimindo no território uma configuração 

específica, marcada por grandes propriedades de monocultura. Foram as atividades da 
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pecuária e da cana-de-açúcar que provocaram os primeiros movimentos migratórios para a 

região, dando início ao processo de ocupação. 

 

A economia do Norte Fluminense, baseada na atividade açucareira, apresentava como 

principal polo o município de Campos dos Goytacazes, configurando os demais municípios 

como periféricos, tanto em produção como em número de usinas. Assim, o município de 

Campos foi o principal difusor de povoamento por toda a área do Norte e Noroeste 

Fluminense. Macaé também teve no cultivo da cana-de-açúcar a sua base econômica, 

responsável por um crescimento demográfico expressivo nos séculos XVIII e XIX, 

desempenhando o papel de porta de entrada e saída do Norte Fluminense.  

 

Durante o século XIX, quando a economia da cana-de-açúcar entrava em declínio no Brasil 

(por fatores externos e internos à sua atividade), a criação de usinas e a introdução do 

engenho a vapor contribuíram para a continuidade da atividade canavieira na região do Norte 

Fluminense. Tendo a produção do café sido desenvolvida no Oeste Paulista, 

consequentemente, o eixo econômico-político começou a se deslocar para a mesma 

direção, iniciando o processo de estagnação econômica da região do Norte Fluminense. 

Nota-se que muitas localidades sedes das antigas usinas transformaram-se em núcleos 

urbanos, havendo casos de emancipação municipal, como será tratado adiante. 

 

7.4.2.1 Histórico de Ocupação dos Municípios da AII 

 

Originalmente habitada pelos índios Goytacazes, a região de Campos foi colonizada pelos 

Portugueses a partir de 1627, quando foram doadas terras a sete capitães, que lutaram na 

expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Em 1633, estes sesmeiros construíram 

currais para gado, próximos à Lagoa Feia e à Ponta de São Tomé. 

 

A criação de gado na região, para abastecimento do Rio de Janeiro, se multiplicou, 

estimulando também o crescimento populacional e a diversificação das atividades 

produtivas. Os canaviais começam a aparecer nas partes mais elevadas da planície e a 

convivência pacífica com os índios, que até então se mantinha, é quebrada com a chegada 

de latifundiários poderosos. 

 

A cidade de São João da Barra, na época vila de São João da Praia, foi a única da região 

norte do Estado formada exclusivamente por pescadores. Registros históricos indicam a 

existência, por volta de 1622, de um pequeno aldeamento em São João da Barra, 

denominado Atafona, onde hoje está erguida a igreja de Nossa Senhora da Penha, que vivia 

da pesca.  

 

Entretanto, devido às constantes invasões do mar sobre o território, esses pescadores foram 

obrigados a se deslocar para o local onde está a Igreja Matriz de São João Batista, na sede 

do município. Este foi o marco da fundação do povoado de São João Batista da Paraíba do 
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Sul (1630). Em 1753, a área que hoje corresponde ao município de São João da Barra, foi 

anexada à capitania do Espírito Santo. 

 

Durante 100 anos aproximadamente, a Capitania viveu em permanente conflito pela posse 

da terra, envolvendo os Assecas, prepostos da Coroa Portuguesa, monges beneditinos e 

jesuítas, além de inúmeros herdeiros de colonos que trabalhavam a terra. Somente em 1752, 

com a decisão da Coroa de comprar a Capitania dos Assecas, com a contribuição pecuniária 

da própria população, é que a região foi pacificada. 

 

À época, predominava a pequena propriedade na região. Esse fato se deve, por um lado, 

ao retalhamento das terras verificado no decorrer do domínio dos Assecas, por outro, à 

inexistência de áreas contínuas de grande extensão, já que o espaço físico era interrompido 

por inúmeras lagoas. 

 

Com o crescimento de Campos, a vila de São João do Paraíba do Sul, hoje São João da 

Barra, é beneficiada, pois se torna o escoadouro de toda a produção de açúcar da planície 

através da instável foz do rio. 

 

Em 1833, foi criada a Comarca de Campos e, em 28 de março de 1835, a Vila de São 

Salvador foi elevada à categoria de cidade com o nome de Campos dos Goytacazes. A 

pecuária e a cultura da cana-de-açúcar se estendiam pela planície entre o Rio Paraíba do 

Sul e a Lagoa Feia, totalizando 245 engenhos de açúcar, com 3.610 fazendeiros 

estabelecidos na região. 

 

A instalação da ferrovia, em 1837, facilitou a circulação de pessoas e mercadorias, 

transformando a região e tornando o município de Campos em centro ferroviário regional. 

Com a acumulação de capital decorrente do cultivo da cana-de-açúcar, as cidades 

cresceram, as construções de sobrados e solares confortáveis se espalharam por todas as 

áreas próximas ao Rio Paraíba do Sul e o comando da vida cultural da região passou dos 

solares rurais para o núcleo urbano. Nesse contexto, uma poderosa aristocracia agrária 

surgiu da atividade açucareira e passou a influir na política e no poder do Império. 

 

Em 1850, a vila de São João da Praia também foi elevada à categoria de cidade com o nome 

atual de São João da Barra. Até meados do século XIX, época da expansão dos engenhos 

a vapor, o porto de São João da Barra foi o escoadouro natural da produção de açúcar do 

Norte Fluminense. No entanto, sua função portuária foi prematuramente interrompida, 

devido ao assoreamento da barra do Rio Paraíba do Sul e ao aumento do calado dos navios.  

 

Ao final do século XIX, a construção do canal Macaé - Campos e a implantação da ferrovia, 

por meio da qual toda a produção açucareira passou a ser exportada, fizeram com que São 

João da Barra perdesse a importância portuária que mantinha, passando a desempenhar 

função local de centro de comércio e serviços para população, em grande parte dedicada à 

agricultura e pecuária. 
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O equilíbrio da região em relação à produção açucareira é quebrado com a chegada da 

máquina nos engenhos, a partir de 1850, quando a grande propriedade industrial açambarca 

a produção de fazendas médias e pequenas, e impõe preços fixos para a matéria-prima. O 

senhor de engenho passa a ser então fornecedor de cana para as grandes empresas. 

 

Já em 1888, após a Abolição da escravatura pela Lei Áurea, a falta de mão-de-obra provocou 

o abandono das unidades de produção de cana-de-açúcar e a invasão das lavouras pelo 

mato.  

 

Somente após a República Velha, a economia regional voltou a se organizar. Até o final dos 

anos 60, a região apresentava uma agroindústria açucareira expressiva, mantendo 16 

usinas em pleno funcionamento, e aproximadamente 200.000 hectares cultivados, apesar 

de apresentarem baixa produtividade, quando comparada aos padrões de São Paulo. 

 

A manutenção de um modelo de desenvolvimento regional atrelado à produção da cana-de-

açúcar e seu beneficiamento durante a primeira metade do século XX até o primeiro choque 

do petróleo em 1973, ao mesmo tempo que consolidou esta elite agrária, gerou cerca de 

70% da renda da região, tornando-a extremamente dependente desta atividade. Deve-se 

destacar o papel desempenhado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) – extinto em 1991 

- e posteriormente pelo programa de governo PROALCOOL no estímulo à indústria 

sucroalcooleira, que alcançou o auge da produção de açúcar e álcool na segunda metade 

da década de 70.  

 

O PROALCOOL foi o principal projeto de “industrialização” da agricultura promovido pela 

ditadura militar, para a produção de álcool anidro e hidratado (redefinindo a produção de 

cana), para a mecanização do setor e para a industrialização do refino desta matéria-prima. 

Com o programa, as antigas usinas que não tinham renovado seu processo produtivo 

receberam novos financiamentos para que modernizassem todo seu parque industrial. Além 

disso, o PROALCOOL concedeu incentivos estatais, subsídios indiretos como da cobrança 

de porcentagens maiores de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e 

CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) para a venda da gasolina, 

garantindo a competitividade do setor e promovendo sua retomada de crescimento por 

grande parte do Brasil.  

 

Neste processo, algumas usinas do norte fluminense, que já se encontravam endividadas e 

não tinham condições de adquirir novos financiamentos, foram vendidas a grandes 

empresários, externos à região, que, de maneira geral, incorporavam áreas de produção de 

outras usinas, concentrando ainda mais a produção. 

 

Gradualmente, a região do norte fluminense deixou de ser a principal produtora do setor e 

São Paulo, incentivado pelos mecanismos do PROALCOOL, passou a ganhar importância, 

em produtividade da matéria-prima e seu refinamento. 
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Entre os fatores que contribuíram para este processo de reversão do quadro econômico 

vigente, destacam-se o decréscimo dos preços do petróleo na década de 80, que atingiu o 

álcool como bem substituto, revertendo as expectativas otimistas anteriores, além de 

inviabilizar o pagamento das dívidas realizadas durante a ascensão do Proalcool; a 

capacidade ociosa das usinas, uma vez que os investimentos realizados no parque industrial 

sucroalcooleiro para modernização e aumento da capacidade de moagem não foram 

acompanhados do crescimento proporcional da oferta de cana-de-açúcar; e, a administração 

dos preços do açúcar pelo Estado que, durante a década de 80 e início da de 90, 

implementou medidas rigorosas de controle inflacionário (TERRA, 2004). 

 

A região norte fluminense passou então a ser vista como “região-problema”, uma vez que 

sua economia comportava problemas que iam desde a estagnação e a queda dos índices 

de produtividade de seu principal produto até e, sobretudo, o alto grau de desemprego 

sazonal, que levou a um processo de pauperização, de desenraizamento e de deslocamento 

do trabalhador rural para a periferia das cidades da região (PIQUET, 2003).  

 

Em 1974, quando a Petrobrás elege a cidade de Macaé como base de operações das 

atividades de prospecção e de produção para o recém-descoberto petróleo da plataforma 

continental da Bacia de Campos, tem início na região do norte fluminense nova dinâmica 

econômica que imprimiu no território nova ordenação, dificuldades e possibilidades. Inserido 

na ideologia militar de desenvolvimento econômico pautado em grandes projetos de 

infraestrutura com importância estratégica, o empreendimento na bacia de Campos esteve, 

desde seu início, vinculado a interesses nacionais. Este descolamento com a dinâmica 

regional foi, aos poucos, sendo reelaborado, principalmente pelo poder público local, que 

passou a receber contribuições financeiras, oriundas dos royalties petrolíferos.  

 

A entrada da economia petrolífera na região norte fluminense representou, entre outras 

coisas, a ruptura com o passado tradicional, pautado na economia sucroalcoleira, protegida 

pelo Estado e fechada em si mesma, e a incorporação da região no mundo globalizado 

marcado pela mobilidade do capital (PIQUET, 2003). Esta mobilidade do capital, que 

dissocia o local produtivo do local de acúmulo do capital, implica no processo de 

concorrência entre regiões e municípios para serem alvo de investimentos privados. 

 

Ao final da década de 80, a extração de petróleo passou a canalizar recursos financeiros 

para as administrações municipais e um novo bloco de poder, contrapondo-se ao bloco 

tradicional sucroalcooleiro, assumiu a hegemonia político-administrativa na maior parte dos 

municípios da região.  

 

O impacto mais significativo para a região foi e, apesar das discussões sobre o destino dos 

royalties, ainda é a injeção maciça de royalties e outras participações especiais nos 

orçamentos dos municípios da região. Desde a década de 80, os municípios vinham 

recebendo reforço dos royalties da extração do petróleo regional, embora só a partir de 1999, 
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em decorrência de modificações na legislação quanto aos critérios e cálculos dos valores, 

esses recursos passaram a ter um peso extraordinário nos orçamentos municipais.  

 

A chegada dos royalties associada ao crescimento acelerado da produção de petróleo na 

bacia de Campos, além do “determinismo físico presente na definição dos municípios 

produtores” 1 , fizeram germinar “sementes de competição intraregional” 2 . Como 

conseqüência, verificou-se num primeiro momento, um movimento emancipacionista com a 

criação de novos municípios, desmembrados de áreas dos antigos que integram a zona de 

produção principal. No norte fluminense, Cardoso Moreira (desmembrado do município de 

Campos dos Goytacazes), Quissamã (desmembrado do município de Macaé), Carapebus 

(desmembrado do município de Macaé) e São Francisco de Itabapoana (desmembrado do 

município de São João da Barra), conformam a nova divisão político institucional. Em um 

segundo momento, verifica-se uma redefinição das alianças locais. Há a criação da 

Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás e limítrofes da Zona de Produção 

Principal da Bacia de Campos – OMPETRO - que congrega nove municípios de diferentes 

regiões de governo, sendo cinco da região Norte Fluminense e quatro das Baixadas 

Litorâneas.  

 

Essas duas realidades – petrolífera e agroindustrial – encaminham a análise econômica 

segundo dois grupos de municípios contidos na região norte fluminense: (i) municípios 

petrolíferos, que auferem royalties por serem lindeiros à Bacia de Campos e que, pela maior 

circulação de recursos, têm alcançado maior desenvolvimento econômico, embora não 

social; (ii) municípios não petrolíferos, interiores, com exceção de São Francisco de 

Itabapoana, cuja base econômica revela-se frágil e com baixo crescimento, 

comparativamente ao outro grupo. 

 

Alguns municípios concentram esses recursos oriundos dos royalties como, por exemplo; 

Campos, Quissamã e Macaé. Quissamã possui a maior relação benefícios (royalties e 

participações especiais) - população do país e, juntamente com Macaé, ambos figuram entre 

os municípios de maior nível de orçamento per capita do País.  

 

Nesse contexto, pode-se destacar na história regional, os municípios de Campos dos 

Goytacazes e Macaé, como polarizadores regionais. O primeiro por ter exercido 

historicamente a função polarizadora sobre o norte e o noroeste fluminenses, com a 

economia açucareira, fundamental na difusão do povoamento na região; o segundo, por vir 

se impondo como pólo petrolífero. 

  

                                                      

 

1 Serra & Patrão, 2003 
2 Piquet, 2003 
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7.4.3 Dinâmica Demográfica 

 

7.4.3.1 Evolução da População e sua Composição 

 

Neste item, será apresentada uma análise da dinâmica demográfica dos municípios de 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra, que compõem as áreas de influência do 

empreendimento em questão. Como bases para esta análise, foram utilizados dados do 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e dos Censos Demográficos 

do IBGE de 1991, 2000 e 2010.  

 

Os gráficos apresentados nas FIGURAS 7.4.3.1-1 e 7.4.3.1-2 indicam a evolução das 

populações total, rural e urbana dos municípios da Área de Influência Direta e Indireta do 

empreendimento, a partir dos resultados dos três últimos Censos demográficos. Os dados 

da população total indicam que esta cresceu significativamente entre 1991 e 2010 em ambos 

os municípios, tendo passado de 376.496 para 463.731 habitantes em Campos dos 

Goytacazes e de 20.847 para 32.747 em São João da Barra.  

 

Entre 1991 e 2000, a população de Campos dos Goytacazes teve uma variação percentual 

de 8,13% e entre 2000 e 2010 esta variação foi de 13,91%. Em São João da Barra o 

crescimento foi ainda mais significativo, tendo a população aumentado em 32,79% entre 

1991 e 2000 e em 18,3% no decênio seguinte.  

 

Esse progressivo aumento populacional está fortemente relacionado com o processo de 

exploração do petróleo na região Norte Fluminense, que iniciou-se a partir da década de 

1970, tendo sido novamente impulsionado com a exploração de jazidas na região do pré-

sal. Deve-se destacar ainda toda a animação econômica ocorrida em São João da Barra a 

partir de 2005, com o projeto do Porto do Açu. Tal projeto previa a criação de um verdadeiro 

Complexo Logístico e Industrial em São João da Barra, com a implantação de atividades 

diversas e infraestrutura de apoio, como gasodutos, linhas de transmissão, termoelétricas 

etc.  

 

É importante observar, no entanto, que desde 2010 o cenário econômico do município 

passou por outra série de mudanças, resultantes de retrocessos no processo de instalação 

do Distrito Industrial, antes pertencente à empresa LLX. Como consequência da crise do 

Grupo X, no presente momento, parte dos projetos anteriormente previstos foram 

abandonados ou postergados, como será melhor detalhado no item referente a atividades 

econômicas. Esses retrocessos sofridos pela indústria local contribuem também para 

alterações nos fluxos migratórios e no incremento populacional, que não tende a crescer 

fora da média em tempos onde não há oferta de novos postos de trabalho.  

 

Ainda assim, são inegáveis os reflexos que tais projetos causaram às dinâmicas 

sociodemográficas do município e região.  
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FIGURA 7.4.3.1-1 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR TIPO DE DOMICÍLIO – CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

 

 

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD. 

 

FIGURA 7.4.3.1-2 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR TIPO DE DOMICÍLIO – SÃO JOÃO DA BARRA 

 

 

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD. 
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Tanto Campos quanto São João da Barra possuem populações predominantemente 

urbanas. Em ambos os municípios, esta população apresentou um incremento progressivo, 

não só em número absoluto de habitantes, mas também em seu percentual em relação à 

população total. O percentual da população rural, por outro lado, apresentou diminuição no 

mesmo período, acompanhando a tendência verificada em demais municípios do Brasil.  

 

Observa-se ainda que Campos, na condição de polo regional, possui 90,29% da população 

residindo em áreas urbanas, percentual superior à média nacional, de 84,36%. Já em São 

João da Barra, o percentual de população rural manteve-se praticamente inalterado entre 

1991 e 2000, e o processo de urbanização do município intensificou-se entre 2000 e 2010, 

ano em que a população urbana representava 78,46% do total. Quando comparado com o 

percentual de população rural nas outras localidades analisadas, o percentual mais 

significativo de população em áreas rurais no município de São João da Barra (21,54% em 

2010) revela a importância das atividades e do modo de vida rurais no município (QUADRO 

7.4.3.1-1). 

 

QUADRO 7.4.3.1-1 

EVOLUÇÃO DAS POPULAÇÕES URBANA E RURAL 

 

Espacialidades 
População rural População urbana 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil 24,41% 18,75% 15,64% 75,59% 81,25% 84,36% 

Campos dos 

Goytacazes 
15,54% 10,55% 9,71% 84,46% 89,45% 90,29% 

São João da Barra 29,80% 29,08% 21,54% 70,20% 70,92% 78,46% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD.   

 

A FIGURA 7.4.3.1-3 foi elaborada a partir de dados populacionais do IBGE de 2010, e 

apresenta a distribuição da população de São João da Barra em seus distritos. A partir do 

mapa, observa-se que a sede do município possui o maior número de habitantes, 9.657. Este 

fenômeno deve-se ao fato de a sede ser uma área mais urbanizada, que concentra a maior 

parte dos serviços do município e que oferece melhores condições de vida.  

 

Em seguida, os distritos de Atafona, Grussaí e Pipeiras possuem, respectivamente, 

populações de 6.779, 6.164 e 5.574 habitantes. Distribuídos ao longo da costa, Atafona e 

Grussaí são distritos quase integralmente urbanizados e mais populosos; enquanto Pipeiras, 

apesar de possuir número de habitantes similar, tem sua população distribuída em uma área 

muito maior e predominantemente rural.  

 

O distrito de Barcelos possui a segunda menor população de São João da Barra, superado 

apenas por Cajueiro.  
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FIGURA 7.4.3.1-3 

POPULAÇÃO POR DISTRITOS - SÃO JOÃO DA BARRA 
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Acompanhando o incremento populacional observado nos dois municípios analisados, as 

densidades demográficas de São João da Barra e de Campos (QUADRO 7.4.3.1-2) 

aumentaram progressivamente entre 1991 e 2010.  

 

É notável a diferença entre os valores do indicador observados no Brasil e nesses dois 

municípios, que possuem uma densidade muito mais elevada. Enquanto o país possui um 

índice de 22,4 habitantes por km² em Campos e em São João da Barra esses valores são 

de 115,01 hab/km² e 71,96 hab/km².  

 

QUADRO 7.4.3.1-2 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

LOCALIDADES 1991 2000 2010 

Brasil 17,24 19,94 22,40 

Campos dos Goytacazes 93,38 100,97 115,01 

São João da Barra 45,81 60,83 71,96 

Fonte: Valores calculados a partir de dados dos Censos Demográficos, do IBGE. 

 

As FIGURAS 7.4.3.1-4 a 7.4.3.1-9 apresentam as pirâmides etárias das populações de 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra, relativas aos dados dos três últimos anos 

censitários. Observa-se que, em relação à composição por gênero, há relativo equilíbrio 

entre as parcelas masculina e feminina. Evidenciou-se, no entanto, um leve predomínio de 

homens em algumas faixas etárias, especialmente jovens e adultos, o que pode indicar um 

processo de migração motivado pelas oportunidades de empregos geradas em São João da 

Barra e Campos. Ressalta-se que a implantação de grandes empreendimentos, caso do 

Porto do Açu, costuma absorver homens adultos e solteiros. 

 

O padrão das pirâmides em relação a faixas etárias sofreu mudanças visíveis entre 1991 e 

2000 e novamente de 2000 para 2010. Além de um crescimento geral nas populações de 

ambos os municípios, pode-se constatar um aumento da concentração populacional em 

faixas etárias medianas, principalmente entre 35 e 59 anos, ou seja, de população em idade 

ativa. Apesar disso, a maior parte das populações de Campos e São João ainda está 

concentrada em faixas etárias mais jovens, diferindo, por exemplo, da capital do Estado, 

onde o estreitamento da base da pirâmide se mostra de forma mais acentuada.  

 

No município de Campos, é possível observar uma diminuição na taxa de natalidade, 

evidenciada pela diminuição da população entre 0 e 4 anos. Já em São João da Barra, esses 

números se mostram estáveis. Quanto à população idosa, com 65 anos ou mais, seu número 

cresceu progressivamente em ambos os municípios, nos dois períodos analisados, o que 

pode indicar maior acesso da população a serviços de saúde e saneamento básico e/ou 

melhoria dos serviços já oferecidos, resultando no processo de envelhecimento da 

população, evidenciado, grosso modo, em todas as cidades do Sudeste brasileiro.  
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FIGURA 7.4.3.1-4 

PIRÂMIDE ETÁRIA – CAMPOS DOS GOYTACAZES (1991) 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD. 

 

FIGURA 7.4.3.1-5 

PIRÂMIDE ETÁRIA – CAMPOS DOS GOYTACAZES (2000) 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD.  
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FIGURA 7.4.3.1-6 

PIRÂMIDE ETÁRIA – CAMPOS DOS GOYTACAZES (2010) 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD.  

 

FIGURA 7.4.3.1-7 

PIRÂMIDE ETÁRIA – SÃO JOÃO DA BARRA (1991) 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD.  
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FIGURA 7.4.3.1-8 

PIRÂMIDE ETÁRIA – SÃO JOÃO DA BARRA (2000) 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD.  

 

FIGURA 7.4.3.1-9 

PIRÂMIDE ETÁRIA – SÃO JOÃO DA BARRA (2010) 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD.  
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A População Economicamente Ativa abrange as pessoas entre 10 e 65 anos que estão 

inseridas no mercado de trabalho ou que possuem potencial e intenção de se inserir no 

mesmo. Dentro da PEA, há duas classificações, segundo o IBGE: as pessoas que estavam 

ocupadas no momento de realização da pesquisa e as desocupadas.  

 

Estes dados serão observados em maior detalhe no item “Base Econômica”, mas os 

QUADROS 7.4.3.1-3 e 7.4.3.1-4 apresentam os dados da PEA nos municípios de Campos 

dos Goytacazes e São João da Barra.  

 

QUADRO 7.4.3.1-3 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA POR SEXO (CAMPOS DOS GOYTACAZES) 

 

População Total  463.731 

PEA   Pessoas % 

PEA Total 208.602 100,00% 

Homens 118.621 56,86% 

Mulheres 89.981 43,14% 

 

A partir dos dados apresentados, é possível observar que cerca de 45% do total da 

população em Campos dos Goytacazes é considerada Economicamente Ativa. Este dado 

indica que o município possui ainda mais da metade da população em faixas etárias muito 

baixas (até 10 anos) ou muito altas (maiores de 65 anos). 

 

Dentre a PEA do município, nota-se  que aproximadamente 57% são homens e um 

percentual menor, 43%, são mulheres.  

 

QUADRO 7.4.3.1-4 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA POR SEXO (SÃO JOÃO DA BARRA) 

 

População Total  32.747 

PEA   Pessoas % 

PEA Total 15.610 100,00% 

Homens 9.365 59,99% 

Mulheres 6.245 40,01% 

 

Assim como Campos, São João da Barra também possui uma PEA que representa menos 

da metade da população total, 48%. Já a diferença entre as representações masculina e 

feminina na PEA é mais drástica, com 60% de homens e 40% de mulheres.  
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A Razão de Dependência representa o peso da população considerada inativa (0 a 14 anos 

e 65 anos e mais de idade) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). 

Seu cálculo é feito através da seguinte fórmula: 

 

Razão de dependência = (Número de pessoas residentes de 0 a 14 anos e de 60 e mais 

anos de idade/Número de pessoas residentes de 15 a 59 anos de idade) x 100.  

 

Dessa forma, indicadores com valor abaixo de 100 apontam para uma população 

economicamente ativa mais elevada que a inativa; indicadores acima de 100 representam 

uma população economicamente inativa mais elevada que a ativa; e indicadores com valor 

igual a 100 apontam para um equilíbrio total entre as duas parcelas da população.  

 

Valores elevados da razão de dependência indicam que a população em idade ativa deve 

sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa consideráveis encargos 

assistenciais para a sociedade. Da mesma maneira, o indicador serve para ajudar a 

identificar processos de rejuvenescimento ou envelhecimento populacional.  

 

Dados do PNUD indicam que a razão de dependência dos municípios de Campos dos 

Goytacazes e São João da Barra diminuiu progressivamente entre 1991 e 2010 (QUADRO 

7.4.3.1-5) e que a população inativa representa aproximadamente metade da população 

ativa. Ao comparar as taxas dos municípios citados com aquelas do país, observa-se que 

estas evoluem de maneira similar.  

 

QUADRO 7.4.3.1-5 

RAZÃO DE DEPENDÊNCIA 

 

Espacialidades 1991 2000 2010 

Brasil 65,43 54,94 45,92 

Campos dos Goytacazes 59,27 51,91 45,51 

São João da Barra 57,8 51,92 44,12 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 - PNUD.  

 

7.4.3.2 Aspectos da Migração 

 

No contexto da instalação dos empreendimentos associados à indústria do petróleo, os 

municípios mais influenciados por fluxos migratórios internos e externos foram Macaé e 

Campos dos Goytacazes, principais polos regionais. É importante destacar que esses fluxos 

na Região Norte Fluminense também ocorreram em municípios vizinhos a Macaé, 

configurando essa região como um espaço de atração para a mão de obra, com tendência 

à expansão.  
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Hoje, com a implantação do Distrito Industrial de São João da Barra e do Complexo Logístico 

e Industrial do Porto do Açu (CLIPA), o município de São João da Barra se destaca como 

uma área com grande potencial para crescimento industrial e já sofre alterações no contexto 

do aumento populacional voltado para o mercado de trabalho.  

 

Segundo avalia o relatório “Visões do Futuro” da FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio 

de Janeiro), datado de setembro de 2014, entre os próximos 5 a 15 anos, o Norte Fluminense 

pode sofrer uma alteração no seu perfil econômico, atualmente caracterizado pela indústria 

de exploração de petróleo e gás e pela maior produção sucroalcooleira e agropecuária do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

De acordo com o relatório, a combinação dos empreendimentos mencionados acima, com 

o Complexo Logístico e Industrial de Farol – Barra do Furado e a ampliação do sistema 

logístico terá o potencial de transformar a Região Norte Fluminense em um dos maiores 

polos industriais e logísticos do país. Entretanto, o documento também conclui que, para 

suportar a pressão causada pelo rápido aumento populacional sobre os equipamentos 

públicos e a infraestrutura local, será necessário programar uma série de ações que 

preparem os municípios da região e potencializem os impactos positivos.  

 

Com as transformações trazidas por estes empreendimentos, dentre os municípios mais 

afetados estão Campos dos Goytacazes, onde se concentra a indústria nacional de 

exploração de petróleo e gás; e o próprio município de São João da Barra, com diversas 

empresas instaladas ou em instalação, caso, por exemplo, do próprio Porto do Açu, da 

Technip e Wartsila. 

 

A movimentação observada nos municípios da Região Norte Fluminense resulta, de modo 

geral, de três tipos de fluxos migratórios: “O primeiro tipo de fluxo concerne às tradicionais 

migrações campo-cidade, em escala regional, alimentadas pela incapacidade da agricultura 

no norte fluminense em fixar a população no campo. Estes fluxos alimentam um processo 

de urbanização em toda a região, mas particularmente pujante em Macaé, onde uma 

conurbação está em vias de formação ao longo da RJ-124, que segue o litoral. Observações 

realizadas em pesquisa de campo evidenciaram a existência de um segundo tipo de fluxo, 

de maior alcance espacial, relativo à mão-de-obra oriunda de outras regiões do Brasil. Uma 

proporção significativa destes migrantes já adquiriu experiência de trabalho no setor 

petrolífero em outras bacias de exploração, em particular, do nordeste do País, e, por isso, 

se dirige para Macaé. Enfim, um terceiro tipo de migração envolve profissionais de média e 

alta qualificação que vêm do resto do Brasil e do estrangeiro” 3.  

 

Nos municípios de Campos e São João da Barra, os tipos de migração mais significativos 

são o êxodo rural, já evidenciado pela análise demográfica deste capítulo, e aquele que 

                                                      

 

3 Monié (2003) 
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provém majoritariamente do próprio Estado do Rio de Janeiro, provavelmente referente à 

busca por postos de trabalho no setor industrial em expansão ou por oportunidades de 

negócios e empregos decorrentes desta animação econômica.  

 

Quando se observa o percentual de residentes não naturais dos municípios da AII para o 

ano de 2010 (QUADRO 7.4.3.2-1), constata-se que eles representam uma parcela 

considerável da população em Campos (11,52%) e são ainda mais representativos em São 

João da Barra (27,44%).  

 

Essa parcela da população natural de outras partes do Brasil provém principalmente do 

próprio estado do Rio de Janeiro, que responde por 96% dos residentes não naturais de 

Campos, e 96% também em São João da Barra.  

 

QUADRO 7.4.3.2-1 

ORIGEM DA POPULAÇÃO RESIDENTE (2010) 

 

População 
Campos dos Goytacazes São João da Barra 

Pessoas % Pessoas % 

Total 463.731 100 32.747 100 

Natural do município 410.303 88,48 23.762 72,56 

Não natural do município 53.428 11,52 8.985 27,44 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE.  

 

Por fim, em relação aos fluxos migratórios, espera-se a continuidade dos deslocamentos 

campo-cidade, mantendo o processo de urbanização já observado nas últimas décadas e 

acompanhando também a tendência esperada para a maior parte das cidades brasileiras. 

No que se refere aos deslocamentos motivados pelo surgimento de novos postos de 

trabalhos, há que se destacar que a expansão ou arrefecimento deste tipo de migração está 

diretamente associado à conjuntura econômica da região e municípios e, sobretudo, dos 

segmentos econômicos predominantes nos territórios, ou seja, industrial, logístico e óleo e 

gás. Assim, mesmo que estudos recentes indiquem a continuidade da migração, deve ser 

considerada a atual fragilidade econômica dos setores em pauta, com a desvalorização da 

principal empresa petrolífera do país, a queda do valor de comercialização do petróleo, o 

comprometimento financeiro de grandes empreiteiras e, de forma mais específica, o 

abandono de alguns empreendimentos outrora previstos para se implantarem em São João 

da Barra com a decadência do grupo EBX. Portanto, a ocorrência de fluxos migratórios intra 

e suprarregionais está vinculada a processos econômicos recentes, ainda pouco estudados 

pela bibliografia, e, em maior ou menor grau, imprevisíveis. 
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7.4.4 Base Econômica 

 

O diagnóstico para o Eixo econômico teve como principal ferramenta metodológica a 

exploração encadeada e progressiva de dados por meio de camadas de impressões. O 

objetivo foi o reconhecimento aprofundado em período recente da economia local dos 

municípios que integram a Área de Influência Indireta (Campos dos Goytacazes) e Direta 

(São João da Barra) do empreendimento objeto de análise, UTE Novo Tempo. Nesse 

modelo de estudo, parte-se da absorção de informações de cunho mais geral até aquelas 

mais específicas buscando um entendimento compreensivo dos territórios estudados. Cada 

uma dessas camadas representa, por sua vez, uma seção deste item. 

 

Assim sendo, o diagnóstico apresenta inicialmente a análise sobre a produção da riqueza 

de forma geral em cada um das localidades, bem como de seus principais componentes. 

Trata-se de construir a primeira camada de impressão da realidade econômica através de 

seu elemento mais básico, o Produto Interno Bruto e o Valor Adicionado a ele por setores.  

 

Observados tais valores e estruturas, a análise aprofunda-se por meio da exploração mais 

detida das atividades econômicas envolvidas no interior do Produto. Tal exploração é feita, 

sobretudo, através da análise da distribuição setorial do emprego e das empresas nas 

localidades indicando, dentre outras questões, quais os principais empreendimentos 

empregadores, seu porte e consequente capacidade de geração de renda e riqueza. Trata-

se assim de tomar cada setor (primário, secundário ou terciário) e percebê-los como 

iniciativas empresariais concretas no espaço. Esse olhar é complementado pela 

apresentação de dados sobre os produtos específicos produzidos em setores tradicionais 

da economia local, como a Agropecuária, no caso de São João da Barra. 

 

A terceira camada de impressões forma-se por meio do mapeamento e análise de 

informações ligadas não à geração e sim à distribuição da riqueza produzida. Nesse sentido, 

tomam-se dados e indicadores ligados à estrutura de renda domiciliar e individual percebidas 

no território bem como à questões que indiquem a existência de vulnerabilidade econômica 

(desigualdade, extrema pobreza, grau de informalidade no trabalho, etc.). Nessa camada 

mescla-se à esfera da economia senso estrito, fatores de cunho social, que permitem uma 

compreensão mais coesa e coerente da realidade de fato existente nos municípios. 

 

Por fim, a quarta e última impressão, a qual conclui o espectro contemplado no diagnóstico, 

traz à tona o Setor Público como agente gerador, arrecadador e distribuidor de riqueza. Essa 

aproximação se dá através da análise das finanças dos governos locais observando-se, 

dentre outras variáveis, a composição e trajetória das receitas e despesas orçamentárias, o 

ativo e passivos financeiros bem como alguns índices indicativos da saúde ou da 

precariedade orçamentária municipal. Essa camada de impressão faz-se fundamental tendo 

em vista o reconhecimento do poder público como ator fundamental não só na geração e 

distribuição da riqueza local, mas também na provisão de infraestrutura.  
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O elemento gráfico abaixo (FIGURA 7.4.4-1) ilustra o procedimento metodológico 

apresentado. À medida que a camada de impressão tem seu raio diminuído, sua 

especificidade aumenta. Ao mesmo tempo, encontrando-se constantemente sobrepostas às 

demais, cada camada contribui para a compreensão geral da realidade observada. 

 

FIGURA 7.4.4-1 

 CAMADAS DE IMPRESSÕES – EIXO ECONOMIA 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise, foram utilizados dados secundários de diferentes fontes de pesquisa, como o 

IBGE (por meio de levantamentos específicos e do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática - SIDRA); o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; a Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN; a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ; e trabalhos acadêmicos de diferentes 

categorias relacionados à temática e área de estudo. Para o caso da Área de Influência 

Direta do Empreendimento – município de São João da Barra – o diagnóstico foi 

complementado pelas informações colhidas em campo através de entrevistas realizadas 

com distintos atores sociais. 

 

Como parte do processo de compreensão da realidade explorada, a primeira seção deste 

diagnóstico apresenta um breve panorama da Região Norte Fluminenses, onde encontram-

se inseridos os municípios em análise, bem como a posição deles na hierarquia urbana 

nacional. Para esse levantamento, foram utilizadas pesquisas e artigos produzidos 

recentemente para a área estudada. 

Produção  de 
Riqueza 

Bruta

Atividades 
econômicas 
e emprego

Distribuição 
de renda

Finanças 
Públicas
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7.4.4.1 Panorama Regional 

 

a) Região Norte Fluminense 

 

Localizados no Estado do Rio de Janeiro os municípios de Campos dos Goytacazes e São 

João da Barra encontram-se inseridos na Mesorregião de Planejamento Norte Fluminense. 

Marcantes na economia regional são as atividades ligadas à extração de petróleo, sobretudo 

naqueles municípios litorâneos ligados à Bacia de Campos, à Agroindústria – em uma cada 

vez mais decadente produção sucroalcooleira - bem como à agricultura tradicional e familiar 

- mais fortemente manifestada nos municípios interioranos.  

 

Como apontado em CRA (2007), essa divisão entre atividades intensivas em capital e em 

trabalho conforma a estratificação socioterritorial da Região. Nessa estrutura, as localidades 

litorâneas apresentam maiores índices de crescimento e produção de riqueza – o que não 

se traduz em desenvolvimento humano e social –, enquanto as demais mantêm níveis 

globais de renda e condições de infraestrutura inferiores. Tal realidade tende a aprofundar-

se na medida em que as localidades do interior enfrentam por essa dinâmica um processo 

de “dupla penalização”, conforme destacado nas palavras de CRUZ (2007:4): 

 

Os municípios da periferia dos municípios ricos do Norte Fluminense são 

duplamente penalizados: i) pela decadência das atividades econômicas históricas, 

ligadas às culturas da cana e do café, sem que tenha ocorrido sua substituição 

por qualquer outra atividade econômica capaz de atender à demanda por 

emprego, e ii) pela capacidade de polarização dos municípios ricos, que torna 

desinteressante os investimentos fora deles. 

 

Essa formatação revela-se assim como a base territorial existente para a organização das 

relações intermunicipais estabelecidas na Região. De forma esquemática e tendo como 

base os trabalhos acima citados, podem ser consideradas como características econômicas 

principais do Norte Fluminense os seguintes fatores: 

 

I. Consolidação do setor petrolífero como “atividade dominante” no que concerne à 

geração de riqueza e manutenção dos orçamentos municipais por meio do repasse de 

royalties; 

II. Presença decrescente da atividade Agroindustrial ligada à cana de açúcar tanto em 

termos da produção e dos valores da matéria-prima;  

III. Estímulo e consequente crescimento em período recente de atividades ligadas ao 

comércio e serviços tendo em vista os fatores de aglomeração e geração de riqueza 

trazidos pela setor petrolífero; 

IV. Manutenção em escala considerável de atividades tradicionais de sobrevivência, 

sobretudo a agricultura familiar e a pesca artesanal, ainda que tais apresentem 

trajetória decrescente em termos de geração de postos de trabalho; 
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V. Surgimento de atividades econômicas alternativas como a fruticultura, as quais tendem 

a desenvolver-se ao longo do tempo como importantes geradoras de emprego e renda; 

VI. Baixa ou nula aplicação dos recursos gerados pela atividade petrolífera em termos de 

melhorias das condições de infraestrutura e desenvolvimento humano de longo prazo; 

 

Assim, observa-se na Região a reprodução do cenário de desenvolvimento desigual 

marcante na formação urbana e territorial brasileira. A geração e distribuição de recursos 

assumem um caráter consideravelmente concentrador, o que - considerando a dinâmica do 

modo de produção capitalista e seus imperativos de acumulação e competição -apresenta 

sucessivos entraves ao pleno desenvolvimento dos lugares. O progresso tecnológico trazido 

pela inserção de novas atividades econômicas não consegue traduzir-se em termos de uma 

cadeia produtiva sólida e consistente, gerando um maior afastamento ao invés de uma 

virtuosa aproximação entre as atividades novas e as tradicionais.  

Como apontado por NETO & AJARA (2006:21): 

 

O petróleo produzido na região é transportado por oleodutos às unidades de 

beneficiamento e distribuição em outro lugar. Não existe internalização das etapas 

de beneficiamento da cadeia produtiva do petróleo, o que limita a difusão espacial 

e social de seus benefícios. O mesmo aconteceu na agroindústria açucareira, que 

se dedicava apenas à produção de açúcar e álcool, não internalizando o 

beneficiamento dos seus diversos subprodutos. Portanto, os recursos do petróleo, 

assim como os da agroindústria, são drenados da região, com as atividades 

localizadas em seu espaço territorial encontrando sua racionalidade e seu impulso 

dinâmico em outro lugar. Desta forma, ambos os complexos obedecem ao padrão 

polarizado, concentrado e restrito, contribuindo para a reprodução do padrão 

tradicional. (grifos nossos) 

 

Esse cenário regional, composto pelas próprias configurações socioterritoriais municipais, 

tende a consolidar-se ao longo do tempo, uma vez que os padrões de produção e 

reprodução do capital no espaço permanecem inalterados. No contexto da Região Norte 

Fluminense, a atividade petrolífera bem como os demais empreendimentos a ela ligados 

podem ser, nessa perspectiva, percebidos mais como enclaves do que como verdadeiros 

dinamizadores da estrutura e do desenvolvimento econômico regional. 

 

A transferência de vultosos recursos para as prefeituras municipais por meio do royalties, 

reconhecida como considerável vantagem advinda da instalação dos empreendimentos, 

também pode em certa medida ser relativizada. Rosélia Piquet (2010:08) ainda que 

reconhecendo a importância da indústria do petróleo para a Região sublinha que “em que 

pesem os esforços de alguns municípios em implantar políticas de desenvolvimento local 

dignas desse nome, o que predomina é o uso aleatório do dinheiro público”. Nesse sentido 

mostram-se também frágeis as estratégias de ampliação para a coletividade dos benefícios 

trazidos pelos empreendimentos econômicos instalados.  
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Em suma, vê-se que a Região Norte Fluminense apresenta-se como rica em potenciais de 

desenvolvimento, ainda que não se mostre, atualmente, em condições de reproduzi-los em 

termos efetivos para a população nela residente. A instalação recente de novos 

empreendimentos na Região apresenta-se, nesse contexto, tanto como fator de risco, tendo 

em vista o reforço das condições atualmente existentes, como de virtuosidade, considerando 

seu potencial de reversão dessa realidade. Dentre tais iniciativas, destaca-se a instalação 

do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu, no município de São João da Barra. A 

sub seção a seguir apresenta sucintamente alguns dos olhares e percepções já construídas 

sobre os impactos trazidos pela iniciativa, na dinâmica econômica e socioespacial Norte 

Fluminense. 

 

b) Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu (CLIPA) 

 

Instalado no município de São João da Barra, o Complexo Logístico e Industrial Porto do 

Açu tem representado, em período recente, o empreendimento de maior dimensão 

econômica da Região. Conta com uma significativa área voltada para a instalação de 

condomínios industriais, onde diferentes empresas tem a possibilidade de abrigar suas 

estruturas de trabalho beneficiando-se das externalidades positivas, sobretudo em termos 

de logística trazidas pela proximidade com o Porto.  

 

Com articulação iniciada ainda em 1999 e desenvolvida com mais vigor a partir de 2005, a 

dimensão do projeto impressiona tanto pelo volume de recursos aplicados bem como pela 

multimodalidade de negócios pretendidos para seu funcionamento. Dentre tais atividades, 

conforme apresentado em Pessanha et. all. (2014), estavam a consolidação de dois 

terminais portuários, a geração de energia elétrica através de UTE’s, a instalação de 

siderúrgicas acompanhadas de um polo metal mecânico, fábricas de cimento, montadoras 

de automóveis e outras. 

 

Nesse sentido, o empreendimento tem sido responsável por uma série de mudanças no que 

concerne às dinâmicas econômica e, consequentemente, social dos municípios impactados 

direta ou indiretamente por ele. Em verdade, uma vez instalado, o Complexo passa a ser o 

grande estruturador dos territórios locais em diferentes sentidos.  

 

O aparente sucesso dos negócios liderados pelo grupo EBX (líder na execução do 

empreendimento) bem como sua queda a partir de 2013 passam a ditar o ritmo de vida, os 

movimentos demográficos e a vida econômica das cidades impactadas por eles. Tal relação 

de interdependência cria, naturalmente, um constante ambiente de instabilidades e 

incertezas, ao mesmo tempo que promove o ressurgimento de favoráveis expectativas por 

parte da população.  

 

As percepções iniciais sobre a iniciativa parecem reproduzir as observadas anteriormente 

em relação à Região Norte Fluminense de modo geral. Ainda que mostrem-se claros os 

aumentos em termos de geração de riqueza, empregabilidade e crescimento econômico 
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senso estrito, o reflexo destes em termos de desenvolvimento socioespacial e humano não 

se mostra tão efetivo.  

 

Reforçam tal perspectiva as abordagens ligadas a problemas setoriais como questões 

ambientais e os conflitos fundiários inseridos na dinâmica de instalação do Complexo. Sobre 

tais pontos sublinham respectivamente Coutinho et. all. (2009:11) e Pinedo, Faria & Carvalho 

(2011:17): 

 

O Município de São João da Barra sofrerá grandes transformações, 

principalmente devido à baixa infraestrutura e à baixa escolaridade da população, 

fato que tornará necessário importar muita mão de obra, e, por conseguinte, 

causará um elevado crescimento populacional atrelado a um processo de 

urbanização espontâneo e desordenado. Desse modo, faz-se imprescindível a 

avaliação do impacto deste processo de crescimento da população. A área de 

estudo, ou seja, a AID, encontra-se atualmente em uma situação de 

sustentabilidade ambiental; porém, conforme realizarem-se os cenários de 

crescimento populacional, essa situação tende à insustentabilidade. 

 

O Porto do Açu segue esta tendência da sua localização afastada das áreas 

urbanas existentes, mas isto não significa que seu fator de aglomeração não 

atrairá conflitos com as estruturas urbanas e rurais existentes. A desapropriação 

por parte da CODIN (Companhia de Distritos Industriais do estado do Rio de 

Janeiro) de uma faixa entre a fazenda Caroara e Sacodantas e os núcleos urbanos 

de Bajuru, Azeitona, Mato Escuro, Água Preta e Campo de Areia está criando um 

conflito com os produtores médios e as comunidades locais dos pequenos 

proprietários que estabeleceram um modo de vida todo baseado na restinga, com 

uma economia de subsistência. A EBX tem se apoiado no conceito de gestão 

integrada do território como uma nova concepção de articulação entre os vários 

grupos de interesse, porém na prática, os conflitos com os pequenos proprietários 

demonstram que existe uma incapacidade do governo estadual estabelecer uma 

gestão do território menos conflituosa ao desapropriar estes pequenos 

proprietários. 

 

Observa-se assim um relativo receio por parte da literatura no que concerne aos efeitos de 

médio e longo prazo trazidos a partir da instalação do empreendimento tanto em termos da 

baixa absorção dos efeitos positivos por ele criados quanto na mediação de conflitos de 

diferentes ordens. Como dito anteriormente trata-se de uma previsão que sugere o reforço 

e não a reversão do processo histórico de consolidação e conformação do território Norte 

Fluminense.  

 

Tendo em conta todas essas considerações, destaca-se por outro lado as externalidades 

benéficas de curto prazo causadas por grandes inciativas econômicas que fornecem à 

população novas perspectivas de vida e de melhoria em suas condições de vivência no 



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.4-26  

espaço. A partir dessas novas ou renovadas aspirações bem como do estímulo e promoção 

à circulação de mercadorias e serviços, o território municipal tende a ser remodelado 

positivamente. Esse processo - ocorra ele pela melhoria em infraestrutura promovida pelo 

poder público ou ofertada como contrapartida no setor privado, ou pelos próprios 

investimentos das famílias residentes em práticas empreendedoras - não pode, por sua vez, 

ser desconsiderado.  

 

Kury, Resende & Pedelowski (2010) em trabalho realizado sobre as impressões da 

população de São João da Barra sobre o Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu 

apontam assertivamente que: 

 

Em que se pese o grau de desorganização política existente ao nível das 

comunidades e da pesada propaganda existente para disseminar apenas os 

aspectos positivos que serão trazidos pelo CPIA, a população mais diretamente 

afetada pelo mega-empreendimento se mostrou consciente das transformações 

que ocorrerão, tanto do ponto de vista social como ambiental. No entanto, ficou 

evidente que a expectativa predominante é de que os benefícios econômicos 

serão maiores que os impactos ambientais. Em relação aos possíveis efeitos 

causados pelo empreendimento, os entrevistados apresentam uma racionalidade 

instrumental, dando prioridade às repercussões de natureza socioeconômica de 

incidência direta em seu cotidiano (aumento da oferta de empregos e aumento da 

violência) em detrimento às possíveis repercussões positivas de incidência 

indireta (i.e. desenvolvimento econômico da região), ou negativas de natureza 

ambiental (i.e. poluição e desmatamento). (grifos nossos). 

 

A instalação do Complexo Logístico e Industrial Porto do Açu deve ser entendida no contexto 

dessas contraposições, estabelecidas sobretudo pelo embate entre efeitos diretos de curto 

prazo e transformações sustentáveis de logo prazo. A partir desse olhar, a dimensão 

econômica a respeito do empreendimento assumida neste diagnóstico o compreende por 

um espectro equilibrado, reconhecendo tanto sua considerável e virtuosa influência sobre a 

vida da população e municípios impactados, como os riscos de não absorção de tais efeitos 

na melhoria real das condições de vida e na diminuição das desigualdades percebidas em 

níveis intra como intermunicipais no Norte Fluminense. 

 

c) Inserção Regional 

 

No ano de 2007 por meio da pesquisa Regiões de Influências da Cidade – REGIC, o IBGE 

promoveu a atualização da estrutura de hierarquias urbanas no Brasil. Foram definidos 5 

grandes níveis de influência, cada um deles subdividido em outras categorias4.  A posição 

                                                      

 

4 1) Metrópoles: a) Grande Metrópole Nacional (1), b) Metrópole Nacional (2), c) Metrópole (9); 2) Capital Regional: a) 

Capital Regional A (11), b) Capital Regional B (20), c) Capital Regional C (39); 3) Centro sub-regional: a) Centro sub-
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assumida por determinado município leva em conta tanto seu porte populacional como o 

número de ligações e trocas econômicas estabelecidas entre ele, as localidades ao seu 

redor e as outras unidades geográficas. 

 

A FIGURA 7.4.4.1-1 apresenta o mapa de hierarquias constituído pela rede urbana do Rio 

de Janeiro. 

 

Segundo a categorização realizada, o município de Campos dos Goytacazes apresenta-se 

como Capital Regional nível C, constituída por municípios “com capacidade de gestão no 

nível imediatamente inferior ao das metrópoles, com área de influência de âmbito regional, 

sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades, por grande número de 

municípios” (REGIC, 2007:13).  

 

Com vínculo direto (linha vermelha) ao centro principal (Rio de Janeiro), o município 

estabelece ligações de primeira ordem – maior interface e capacidade de polarização 

econômica – com os centros locais de Bom Jesus do Norte (ES), Cardoso Moreira, Italva, 

Quissamã, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis e São João da Barra (RJ)5. Em um 

segundo nível, relaciona-se ainda com o município de Santo Antônio de Pádua (RJ).  

 
  

                                                      

 

regional A (85), b) Centro sub-regional B (79); 4) Centro de Zona: a) Centro de zona A (192), b) Centro de zona B (364); 

5) Centros locais (4473). 
5 Sobre a centralidade regional de Campos dos Goytacazes, ver Piquet, Givisiez & Oliveira (2006). 
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FIGURA 7.4.4.1-1  

HIERARQUIA URBANA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Fonte: REGIC-2007 

 

Assim, observar os efeitos trazidos por determinado empreendimento econômico sobre a 

cidade de Campos dos Goytacazes significa tratar também sobre os impactos e 

externalidades estabelecidas em outras localidades. O centro regional aparece sempre 

como localidade atrativa de pessoas, seja por suas melhores condições em termos de 

provisão de infraestrutura, seja pelas oportunidades de sobrevivência nela ofertadas. Trata-

se assim de um lugar de produção, serviços e consumo, com capacidade de significativa 

polarização regional. 

 

O município de São João da Barra (não representado na figura) ocupa posição de Centro 

local, composta por cidades “cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu 

município, servindo apenas aos seus habitantes” (REGIC, 2007:13). Obviamente, o 

momento econômico atual tende a produzir mudanças nessa configuração hierárquica. A 

localidade no médio prazo tende a caracterizar-se como Centro de Zona e, no longo, 

possivelmente como Centro sub-regional, a depender da maturação e sustentabilidade dos 

empreendimento econômicos ali estabelecidos. 
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7.4.4.2  Área de Influência Indireta  

 

7.4.4.2.1 Geração de Riqueza 

 

a) Produto Interno Bruto e Produto Interno Bruto per capita 

 

A apresentação dos dados referentes ao Produto Interno Bruto municipal permite a 

observação do grau de geração de riqueza estabelecido na localidade. 

 

O QUADRO 7.4.4.2.1-1 reúne os valores absolutos do PIB para os municípios que compõem 

a microrregião de Campos dos Goytacazes. Observa-se o significativo crescimento do 

Produto para todas as cidades entre os anos de 2002 e 2012.  

 

QUADRO 7.4.4.2.1-1 

PRODUTO INTERNO BRUTO  MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES (RJ). 2002-2012 

 

Município e 

Proporções 

Ano / Valor PIBpm (1000 R$) Var. 

(%) 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Campo dos 

Goytacazes 
7.854.594 11.041.006 23.134.307 29.206.675 25.836.677 45.129.215 475% 

Cardoso 

Moreira 
56.990 66.737 76.231 184.274 119.470 150.214 164% 

São 

Francisco de 

Itabapoana 

199.879 257.906 323.015 463.008 652.453 947.696 374% 

São Fidélis 187.718 272.196 272.608 395.223 398.683 542.097 189% 

São João da 

Barra 
187.892 577.935 918.109 2.704.844 3.488.280 4.899.623 2508% 

Total 

Microrregião 
8.487.072 12.215.780 24.724.270 32.954.025 30.495.563 51.668.845 509% 

Total Rio de 

Janeiro 
171.371.993 222.945.041 275.327.129 343.182.068 407.122.794 504.221.371 194% 

Proporção 5% 5% 8% 9% 6% 9% 4% 

Fonte: CEPERJ 

 

A variação de 475% no valor do PIB local indica o dinamismo econômico percebido na 

cidade no período. Entre os anos de 2010 e 2012, percebe-se o mais expressivo 

crescimento, justificado sobretudo pelo aumento das atividades industriais ligadas à 

extração de petróleo.  
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Sublinha-se o elevado percentual do PIB local em relação ao estadual. Em 2012, a 

proporção alcança o valor de 9%, participação quase duas vezes superior à de 2002. Tal 

fato reflete tanto o papel protagonista de Campos em relação à produção da riqueza no 

Estado, como a sua capacidade de gerar crescimentos proporcionais de Produto, maiores 

que o conjunto dos municípios cariocas. O município apresenta o segundo maior PIB do 

Estado, atrás apenas da capital Rio de Janeiro. 

 

A diferença nos valores do PIB entre os municípios da microrregião reflete claramente a 

disparidade de condições e envergadura econômica entre as localidades com maiores 

vocação industrial e aquelas com predominância de atividades intensivas em trabalho.  

Em termos proporcionais, contudo, constata-se que o município teve leve queda na 

participação do PIB microrregional, passando do percentual de 93% do volume total em 2002 

para 87% em 2012. A FIGURA 7.4.4.2.1-1 abaixo ilustra tal realidade. 

 

FIGURA 7.4.4.2.1-1 

 PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL DO PIB. MICRORREGIÃO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES (RJ)  (2002-2012) 

 

 

 

Como se percebe, até o ano de 2006, praticamente todo o volume do PIB na Microrregião 

era representado pelo valor produzido em Campos dos Goytacazes. Nos anos mais 

recentes, contudo, a situação sofre pequena diferenciação, sobretudo tendo em vista o 

crescimento do PIB de São João da Barra.  

 

Ressalva-se, no entanto, que o ritmo crescente do PIB - o qual, evidentemente, aponta para 

o desenvolvimento de novos serviços e fontes de receitas municipais - não implica, por sua 

vez, em um aumento real de riqueza da população. Conforme apresentado mais adiante, a 

maioria das famílias e domicílios na localidade está concentrada na faixa de recebimento de 

até 2 salários mínimos, considerada como alvo de políticas sociais de incremento de renda. 
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Em termos do PIB per capita observa-se também uma trajetória crescente dos valores. A 

FIGURA 7.4.4.2.1-2 abaixo apresenta o retrato dessa variável tanto para o município, como 

para a Região Norte Fluminense e o Estado do Rio. 

 

FIGURA 7.4.4.2.1-2 

 PIB PER CAPITA CAMPOS DOS GOYTACAZES, REGIÃO NORTE FLUMINENSE, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2002-2012) 

 

 

Os valores do PIB per capita em Campos mostram-se, ao longo de todo o período, 

superiores aos observados tanto na Região Norte Fluminense como no Estado. O mesmo 

ocorre com as variações percentuais no período, iguais a 406% Campos, 367% para o Norte 

Fluminense e 169% para o Estado do Rio de Janeiro. Em termos comparativos, o PIBpc de 

Campos dos Goytacazes ocupa a quinta posição no Estado, atrás dos municípios de 

Quissamã, Porto Real, São João da Barra e Rio das Ostras. A capital do Estado ocupa 

apenas a vigésima posição.* 

 

O QUADRO 7.4.4.2.1-2 sistematiza os dados de PIB e PIBpc das cidades componentes da 

microrregião bem como a posição no ranking do Estado. 

 
  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIBpcRJ 11 543 12 514 14 664 16 057 17 693 19 245 21 621 22 103 25 455 28 696 31 065

PIBpcNF 17 722 21 527 24 825 33 410 44 692 41 816 55 760 44 898 53 634 72 096 82 726

PIBpcCG 18 890 22 831 26 118 39 073 53 842 48 836 67 446 46 445 55 737 79 482 95 552
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QUADRO 7.4.4.2.1-2 

 PIB, PIB PER CAPITA E POSIÇÕES RELATIVAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 

MICRORREGIÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES  (2012) 

 

Município PIB (mil) PIBpc 
Posição PIB 

estadual 

Posição PIBpc 

estadual 

Campos dos Goytacazes 45.129.215 95.552 2º 5º 

Cardoso Moreira 150.214 11.921 81º 76º 

São Francisco de Itabapoana 947.696 22.899 46º 29º 

São Fidélis 542.097 14.396 54º 51º 

São João da Barra 4.899.623 146.205 16º 3º 

Fonte: CEPERJ 

 

Os dados expressos no QUADRO 7.4.4.2.1-2 refletem mais uma vez a considerável 

desigualdade em termos de produção de riqueza existente na microrregião. Observa-se que 

o somatório dos valores do PIBpc dos municípios, exclusive São João da Barra, alcança 

pouco mais de 50% do existente em Campos reforçando também o papel de polo exercido 

pela localidade. 

 

b) Valor Adicionado Bruto 

 

A composição do PIB local permite-nos observar qual setor da economia tem maior 

influência na formação da riqueza produzida. Essa análise pode ser feita levando-se em 

conta o Valor Adicionado Bruto (VAB) ao PIB. Tal indicador corresponde aos valores dos 

produtos, descontados insumos e custos, utilizados durante determinado período para 

produção de mercadorias em circulação em determinada localidade. O VAB sempre aparece 

em termos monetários e organizado segundo as diferentes categorias – agropecuária, 

indústria, administração pública – que compõem a economia local.  

 

Nesse sentido, ao ser observada a evolução VAB por setor faz-se possível perceber qual o 

perfil da produção econômica, as mudanças ocorridas ao longo do tempo e as possíveis 

estratégias mais adequadas para a dinamização econômica de determinada localidade6. 

O QUADRO 7.4.4.2.1-3 e a FIGURA 7.4.4.2.1-3 abaixo permitem-nos visualizar essa 

realidade.  

 
  

                                                      

 

6 O Valor Adicionado Total não é idêntico ao PIB nesse caso, uma vez que aqui não consideramos os impostos líquidos 

de subsídios que compõem o somatório final. 
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QUADRO 7.4.4.2.1-3 

 VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETORES, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES  

(2002-2012) 

 

Ano 

Valor Adicionado Bruto (1000 R$) 

Agropecuária Indústria Serviços 
Administração 

Pública 

2002 78.680 5.342.273 2.231.117 791.641 

2003 88.315 6.865.763 2.405.651 888.679 

2004 101.044 8.049.972 2.639.705 949.000 

2005 85.934 13.180.493 3.117.250 1.136.942 

2006 86.113 19.243.338 3.493.228 1.344.408 

2007 91.138 16.509.089 3.887.884 1.489.667 

2008 78.734 24.435.564 4.335.591 1.690.288 

2009 153.939 14.022.337 5.403.632 1.773.877 

2010 112.836 18.136.279 6.806.209 2.047.106 

2011 119.870 28.631.330 7.613.534 2.397.647 

2012 144.009 35.899.588 8.097.844 2.439.899 

Fonte: CEPERJ 

 

Há homogeneidade em termos de composição do PIB local ao longo dos anos, sempre com 

supremacia da representação da Indústria (77% em 2012). O fato evidencia o perfil da 

estrutura produtiva existente na cidade, vocacionada para atividades intensivas em capital e 

com alta capacidade de agregação de valor nas mercadorias produzidas. 

 

FIGURA 7.4.4.2.1-3 

 PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETORES, EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES (2002-2012) 
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Em termos de variação percentual percebe-se um concomitante decrescimento do VAB para 

o Setor de Serviços e da Administração Pública.  

 

O VAB Serviços (coluna cinza) é aquele com maior redução percentual na composição do 

PIB, quando observados os pontos de máximo e mínimo no período analisado. Em 2002, o 

setor chegou a responder por mais de 26% do valor do Produto, patamar reduzido em 2006 

para 14% e fechado em 2012 em 17% de participação. A Administração Pública segue 

trajetória semelhante, saindo de uma participação de 9,4% em 2002 e chegando a 5,2% em 

2012. 

 

A Agropecuária, por sua vez, apresenta participação praticamente nula na composição do 

PIB, tendo em vista, sobretudo, a queda da produção da cana de açúcar e o fechamento 

das indústrias a ela ligadas. A participação do setor teve valores iguais a 0,9 e 0,3% do Valor 

Final nos anos de 2002 e 2012. Em termos monetários, o setor é também o que apresenta 

a menor variação no período com crescimento de 83%, passando de 78.680,00 para 

144.009,00 (x mil). 

 

Os demais setores, no entanto, apesar da queda na participação percentual total, passaram 

por aumentos significativos em termos de valores absolutos ao longo dos anos destacados. 

No ramo de serviços, é vista uma variação de 263% entre 2002 e 2012 – sinalizando o 

aumento de estabelecimentos voltados a atividades comerciais e serviços de outras 

naturezas. Enquanto isso, na administração pública, o crescimento atinge a marca de 208%, 

também bastante significativo. Na esfera industrial, o aumento é de 573%, passando de 

5.342.273,00 em 2002 para 35.899.588,00 (x mil) em 2012. 

 

A indústria do petróleo e as atividades industriais complementares a ela são as principais 

responsáveis por variações e incrementos percentuais tão significativos do setor nos últimos 

anos em Campos dos Goytacazes. Os efeitos multiplicadores trazidos por esse movimento, 

ligados ao aumento da geração de riqueza, atração populacional, formalização da mão de 

obra, etc. exigem, por sua vez, a complementação da cadeia produtiva local, através da 

provisão de empreendimentos ligados ao comércio e aos serviços, de características quase 

que eminentemente urbanas. Ao mesmo tempo, os efeitos gerados pelo crescimento da 

indústria do petróleo demandam maior participação da Administração Pública na regulação 

do espaço e na provisão de infraestrutura. Por fim, esse processo tem como consequência 

a redução progressiva de setores econômicos mais tradicionais, como a agropecuária, 

sobretudo aquela que utiliza de práticas de produção com baixo emprego de tecnologias. 

 

Nesse caminho de uma cada vez mais expressiva participação industrial na composição e 

geração da riqueza local e dos efeitos por ela induzidos que se estrutura a organização 

produtiva de Campos dos Goytacazes nos últimos anos. 
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7.4.4.2.2 Mercado de Trabalho 

 

a) População Ocupada 

 

A primeira impressão a ser realizada sobre o mercado de trabalho local diz respeito ao 

número correspondente à População Ocupada7 de Campos dos Goytacazes. O QUADRO 

7.4.4.2.2-1  reúne os dados referentes a essa variável para o ano de 2010 segundo as faixas 

etárias. 

 

QUADRO 7.4.4.2.2-1  

 POPULAÇÃO OCUPADA POR GRUPOS DE IDADE, EM CAMPOS 

 DOS GOYTACAZES (2010) 

 

Grupos de idade 

Variável 

Pessoas de 10 anos 

ou mais de idade 

Pessoas de 10 anos ou mais 

de idade, ocupadas na 

semana de referência 

Percentual 

10 a 14 anos 40.306 917 2% 

15 a 19 anos 39.975 7.521 19% 

20 a 24 anos 39.261 21.121 54% 

25 a 29 anos 39.718 26.115 66% 

30 a 34 anos 37.202 25.834 69% 

35 a 39 anos 32.273 22.405 69% 

40 a 44 anos 32.335 23.036 71% 

45 a 49 anos 31.370 21.085 67% 

50 a 54 anos 27.809 17.000 61% 

55 a 59 anos 21.459 10.911 51% 

60 a 69 anos 30.230 8.677 29% 

70 anos ou mais 25.028 2.333 9% 

Total 396.966 186.957 47% 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Como esperado, os dados indicam que, à medida em que aumenta a faixa de idade da 

população, maior também é o percentual empregado. Esse padrão ocorre até a faixa de 45 

a 49 anos de idade, e as maiores proporções de ocupados ocorrem entre os 25 e 49 anos. 

A partir de então, tendo em vista o início da saída do mercado para a aposentadoria, ocorre, 

naturalmente, a queda da P.O. . 

 

                                                      

 

7 A população ocupada, portanto, compreende as pessoas que tinham trabalho na semana anterior à da entrevista, ou 

seja, os indivíduos que tinham um patrão, os que exploravam seu próprio negócio e os que trabalhavam sem 

remuneração em ajuda a membros da família. 
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O percentual total de ocupados do município segue a média microrregional, também igual a 

47%8, mas é menor que o patamar nacional, igual a 53%. Entre os anos de 2000 e 2010 

observa-se o aumento da P.O. local em 23%, passando de 148.763 para 182.982 pessoas.  

 

Os dados relativos a renda da população local serão detalhados mais à frente, no entanto, 

é importante observar que o valor do rendimento médio nominal teve uma variação 

expressiva entre 2000 e 2010, no município de Campos dos Goytacazes. A remuneração do 

município passa de 511,36 (quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos) em 2000 para 

1.256,60 (hum mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) em 2010 - 

aumento de 146%. Este aumento está 39 pontos percentuais acima da variação nacional 

(649,20 – 1.344,70). 

 

b) Distribuição Setorial do Emprego 

 

A percepção a respeito da produção da riqueza municipal por meio das informações sobre 

o PIB pode ser melhor entendida através da visualização da distribuição setorial do emprego. 

Por meio dela, observa-se quais atividades estabelecidas no interior de cada um dos setores 

adicionam maior valor ao Produto final.  

 

Os dados apresentados e discutido a seguir são da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), organizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No nível municipal, a RAIS 

apresenta-se como a principal fonte de informações sobre o comportamento do mercado de 

trabalho e, portanto, sobre muitos aspectos do funcionamento da economia. Constituída a 

partir de dados sobre o mercado de trabalho formal, não diz respeito aos trabalhadores que 

ocupam postos informais. 

 

A FIGURA 7.4.4.2.2-1 apresenta os dados da distribuição do emprego por setores ao longo 

do período 1990 – 2013.  

 

  

                                                      

 

8 44% em Cardoso Moreira, 45% em São Francisco de Itabapoana, 48% em São Fidélis e 51% em São João da Barra. 
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FIGURA 7.4.4.2.2-1 

 DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS EMPREGOS FORMAIS, EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES (1990-2013) 

 

Fonte: MTE/RAIS, 2015 

 

Como é possível observar no gráfico acima, apesar de o VAB do setor industrial – exclusive 

construção civil – no PIB municipal ter passado por um considerável aumento ao longo dos 

anos, a maior queda percentual em termos de emprego de mão de obra é observada 

também neste setor. A participação do setor industrial no emprego de mão de obra municipal 

sai de 27% em 1990 e é reduzida a 11% em 2013, acompanhada também de uma queda 

em termos absolutos do número de postos de trabalho. Estes têm uma variação negativa de 

17%, passando de 13.023 para 10.774, no período analisado.  

 

A crescente especialização e o emprego de tecnologias nas atividades inseridas no setor 

industrial levam à diminuição de sua empregabilidade humana, em termos de volume de 

postos de trabalho. O próprio ciclo de instalação empreendimentos industriaia segue essa 

trajetória, uma vez que, na fase de implantação, mobiliza-se considerável contingente de 

trabalhadores, os quais serão pouco absorvidos quando da fase de operação da indústria.  

De outro lado, os efeitos multiplicadores trazidos pela produção industrial ampliam a base 

de reprodução do capital no espaço, abrindo oportunidades para a ampliação do setor 

terciário, tanto em comércio como em serviços. Estes demandarão maior volume de mão de 

obra, ainda que ofereçam remunerações inferiores. 

 

Destaca-se, na FIGURA 7.4.4.2.2-1, o incremento percentual dos empregos na Construção 

Civil, passando de 3% em 1990 para 8% em 2013. Em termos absolutos, o número de 

pessoas empregadas passa de 1.221 para 8.341, variação igual a 573%. 

Complementarmente, sublinha-se o incremento expressivo da participação percentual do 

setor de Comércio – de 17% para 27% - e a queda da Agropecuária. 
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O QUADRO 7.4.4.2.2-2 decompõe os setores acima descritos, segundo a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0. Os dados foram reunidos para o período 

entre 2007 a 2013, mais recente que o anterior, de modo a mapear os movimentos atuais 

de empregabilidade na localidade. As atividades aparecem listadas em termos 

decrescentes, segundo o volume de mão de obra empregada em 2013. 
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QUADRO 7.4.4.2.2-2  

 EMPREGOS FORMAIS POR SETORES SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE 2.0), EM 

CAMPOS DOS GOYTACAZES (2007-2012) 

 

Classificação das Atividades 
Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 20.187 21.482 21.601 23.207 25.037 25.766 26.655 

Administração pública, defesa e seguridade social 23.455 14.165 14.338 19.099 18.641 18.043 18.331 

Construção 5.573 6.566 5.596 8.314 9.630 7.754 9.290 

Indústrias de transformação 9.791 8.337 8.443 7.851 7.685 8.233 7.708 

Saúde humana e serviços sociais 4.047 3.984 4.112 4.230 4.736 5.277 5.466 

Atividades administrativas e serviços complementares 2.680 2.781 3.305 4.004 4.562 4.547 5.239 

Educação 5.442 4.666 4.027 3.810 4.198 4.532 4.732 

Transporte, armazenagem e correio 3.068 2.949 3.271 3.400 3.518 3.737 4.211 

Alojamento e alimentação 2.175 2.247 2.194 2.717 2.994 3.336 3.951 

Outras atividades de serviços 13.489 13.388 3.084 3.332 2.984 3.548 3.508 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura 2.941 2.777 2.129 2.114 2.388 2.278 2.139 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 2.418 798 791 1.028 1.298 1.504 1.862 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 1.169 1.259 1.508 1.449 1.377 1.691 1.783 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 978 1.064 1.103 1.216 1.241 1.383 1.359 

Informação e comunicação 962 992 609 691 826 863 932 

Indústrias extrativas 215 193 200 219 237 264 338 

Atividades imobiliárias 60 81 120 237 274 349 289 

Artes, cultura, esporte e recreação 360 275 228 231 258 253 255 

Eletricidade e gás 211 202 198 200 188 169 156 

Serviços domésticos 20 24 18 14 24 14 16 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 1 - - 17 14 - - 

Total 99.242 88.230 76.875 87.380 92.110 93.541 98.220 

Fonte: MTE/RAIS, 2015 
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Ressalta-se que, em termos absolutos, o volume de empregos formais sofre leve redução 

no período analisado (-1%), passando de 99.242 postos de trabalho em 2007 para 98.220 

em 2013. O primeiro ano mostra-se como o pico em termos de formalização da mão de obra 

empregada, enquanto o exercício de 2009 apresenta-se como o vale, tendo em vista, 

sobretudo, a queda na categoria “outras atividades de serviços”, a qual se mantêm constante 

nos demais anos. Observa-se assim que nos 07 anos destacados há um processo de queda, 

mas também de recuperação no volume de empregos gerados em Campos dos Goytacazes. 

 

Em termos de variações percentuais positivas, destacam-se as seguintes categorias:  

 

1. Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas: 32%;  

2. Construção: 67%;  

3. Atividades imobiliárias: 382%;  

4. Indústrias extrativas: 57%;  

5. Alojamento e Alimentação: 82%;   

6. Atividades administrativas e serviços complementares (95%). 

 

As duas primeiras categorias acompanharam o momento nacional observado no período de 

aquecimento do mercado imobiliário, sobretudo em médias e grandes cidades do País. As 

atividades de Comércio e reparação de veículos automotores mantêm-se no período como 

principal empregadora, tanto em termos de valores absolutos, como de participação 

percentual ao longo de todo o período, com patamar de 27,14% em 2013. A elas, segue-se 

a Administração pública, defesa e seguridade social, com participação igual a 18,66%.  

 

Agregadas, as cinco primeiras categorias apresentadas do QUADRO 7.4.4.2.2-2 

representam quase que 70% de toda a mão de obra formal empregada no município. As 

cinco subsequentes (Atividades administrativas; Educação; Transporte; Alojamento e Outras 

atividades) abarcam outros 22%, enquanto as 10 restantes respondem por apenas 8% do 

total. 

 

Acopladas à construção civil, as atividades ligadas à transação de imóveis também 

demonstram trajetória consideravelmente ascendente no período. Em termos de 

participação percentual, no entanto, elas se mostram pouco representativas, com patamar 

igual a 0,29% em relação ao volume total de empregos. 

 

A Indústria Extrativa, fomentada pelos novos empreendimentos ligados ao setor do petróleo 

na localidade, também percebe considerável acréscimo, ainda que represente também 

participação percentual baixa em relação ao número de empregos formais no município 

(0,34%). 
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Alojamento/Alimentação e Atividades administrativas assumem variação positiva no período 

e apresentam-se como serviços básicos de manutenção e suporte aos setores de primeira 

ordem ligados à produção de riqueza e geração de renda local. Representam 

respectivamente 4,02% e 5,33% da mão de obra formal empregada. 

 

Em termos de variações percentuais negativas destacam-se as seguintes categorias: 

 

1. Administração Pública: -22%; 

2. Indústrias de Transformação: -21%; 

3. Educação: -13%; 

4. Outras atividades de serviços: -74%; 

5. Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: -27%; 

6. Atividades profissionais, científicas e técnicas: -23%.  

 

As categorias 1 e 2 assumem papel importante na provisão de postos de trabalho formais 

na localidade, pertencendo ao primeiro grupo de representações percentuais sobre o valor 

total empregado. As atividades 3 e 4 pertencem ao segundo grupo, representando 

respectivamente 4,82% e 3,57% dos empregos formais em 2013; enquanto as categorias 5 

e 6 encontram-se presentes no terceiro grupo, com representações percentuais em torno de 

2%. 

 

Ressalta-se de forma mais expoente a trajetória descendente no período da 

empregabilidade da Indústria de Transformação, complementar à Extrativa e com 

capacidade de agregação de valor aos produtos. O setor parte de 9.791 empregados em 

2007 e chega a 2014 com 7.708. Dessa forma, é ultrapassado pela Construção como 

segundo setor de maior importância e representação no volume de empregos locais. O 

fechamento das grandes usinas sucroalcooleiras presentes no município nos últimos anos 

contribuem para tal comportamento do setor. 

 

A queda nas diferentes atividades dos setores primários sublinha, mais uma vez, a 

diminuição constante do perfil econômico local como ligado a práticas tradicionais de 

subsistência. 

 

Ainda que apresentando pequena redução no volume de mão de obra empregada, o 

números de empreendimentos existentes no município percebe um aumento em 

praticamente todas as categorias e atividades. O QUADRO 7.4.4.2.2-3 apresenta tais 

informações para o período 2006 – 2012, conforme disponibilizado pelo SIDRA-IBGE. 
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QUADRO 7.4.4.2.2-3 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTO POR CATEGORIA DE ATIVIDADE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (2006-2012) 

 

Classificação 
Ano 

Var. (%) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 4.270 4.221 4.340 4.364 5.036 4.825 4.685 10% 

Outras atividades de serviços 551 557 599 692 772 794 777 41% 

Construção 461 522 530 586 602 691 743 61% 

Indústrias de transformação 576 574 597 572 676 646 603 5% 

Atividades administrativas e serviços complementares 525 513 496 503 559 554 560 7% 

Alojamento e alimentação 309 333 349 378 441 475 484 57% 

Saúde humana e serviços sociais 209 222 247 254 276 290 328 57% 

Educação 288 319 335 294 287 269 287 0% 

Transporte, armazenagem e correio 194 193 212 213 237 259 282 45% 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 181 198 215 212 257 282 272 50% 

Artes, cultura, esporte e recreação 98 92 94 108 133 123 126 29% 

Informação e comunicação 98 91 91 107 109 111 106 8% 

Atividades imobiliárias 26 26 41 45 53 62 83 219% 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 67 55 58 50 46 54 64 -4% 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 37 38 41 46 43 48 48 30% 

Indústrias extrativas 17 20 23 25 29 24 29 71% 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação 21 16 20 21 15 17 14 -33% 

Administração pública, defesa e seguridade social 9 8 8 9 11 11 10 11% 

Eletricidade e gás 2 2 1 - - 1 1 -50% 

Total 7.939 8.000 8.297 8.479 9.582 9.536 9.502 20% 

Fonte: SIDRA-IBGE 
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Campos dos Goytacazes apresenta, no período, variação positiva em 20% no número de 

empreendimentos  existentes no município. A realidade sublinha uma tendência de 

empreendedorismo estabelecida no município, considerando o momento e estrutura 

econômica nele instituída. Ainda que com diminuição dos postos formais de trabalho, mais 

pessoas mostram-se estimuladas a iniciar negócios e empresas particulares. 

 

Destacam-se os aumentos nos setores de Construção (61%), Alojamento e Alimentação 

(57%), Saúde humana e serviços sociais (47%), Atividades Imobiliárias (219%) e Indústrias 

Extrativas (71%). Em todos eles o acréscimo no número de empreendimentos representou, 

conjuntamente, um maior emprego de mão de obra. Em termos de participação proporcional, 

tais categorias apresentam percentuais respectivamente de 7,82%; 5,09%; 3,45%; 0,87% e 

0,31% em relação ao total de estabelecimentos.  

 

A categoria Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas – principal 

responsável pelo emprego de mão de obra formal – preenche quase que 50% do número 

final de empresas estabelecidas, mostrando-se, assim, como atividade altamente difundida 

no território municipal. No entanto, a baixa variação no período - igual a 10% - representa já 

uma tendência à saturação da atividade. 

 

Movimentos antitéticos (aumento do número de estabelecimentos com diminuição da mão 

de obra empregada ou vice-versa) são observados de forma expressiva nos seguintes 

setores: Outras atividades de serviços (41%; -74%); Indústrias de transformação (5%; -21%); 

e Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (-33%; 53%). No que 

concerne ao setor primário, repete-se a variação negativa também em relação ao número 

de estabelecimentos. 

 

Sublinham-se, por fim, os dados relativos ao porte dos estabelecimentos segundo a faixa de 

pessoal ocupado. O QUADRO 7.4.4.2.2-4 sistematiza tais informações para o período 2006-

2012. Na última coluna, é expressa a participação percentual de cada categoria em relação 

ao total, para o último ano do período. 
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QUADRO 7.4.4.2.2-4  

 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR FAIXA DE PESSOAL OCUPADO EM 

CAMPOS DOS GOYTACAZES (2006-2012) 

 

Pessoal 

ocupado 

Ano / Número de empresas Participação 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

0 a 4 5.516 5.407 5.666 5.734 6.637 6.377 6.211 65,4% 

5 a 9 1.281 1.344 1.354 1.455 1.540 1.638 1.727 18,2% 

10 a 19 659 721 750 750 793 851 908 9,6% 

20 a 29 204 214 220 225 256 293 292 3,1% 

30 a 49 148 161 168 170 196 213 191 2,0% 

50 a 99 73 85 75 81 93 91 104 1,1% 

100 a 249 34 45 39 38 40 46 42 0,4% 

250 a 499 13 12 11 15 16 17 14 0,1% 

500 ou > 11 11 14 11 11 10 13 0,1% 

Total 7.939 8.000 8.297 8.479 9.582 9.536 9.502 100,0% 

Fonte: SIDRA-IBGE 

 

A partir desses dados, é possível concluir que há, no município de Campos, a predominância 

das empresas de pequeno porte - sobretudo aquelas que possuem entre 0 e 4 empregados 

- sendo as 3 primeiras faixas apresentadas responsáveis por mais de 90% do valor total de 

estabelecimentos. Tal comportamento é esperado uma vez que se observa o aumento das 

atividades de comércio e serviços, que se estabelecem sem a necessidade do emprego de 

um elevado contingente de mão de obra.  

 

As variações percentuais apontam os maiores crescimentos nos estabelecimentos que 

ocupam entre 20 e 29 indivíduos (43%) e entre 50 e 99 (42%). Aumentos consideráveis 

também são vistos entre as faixas de 5 a 9 e de 10 a 19 indivíduos, com percentuais iguais, 

respectivamente, a 35% e 38%.  

 

Tal cenário aponta para a capacidade do município em promover a continuidade e 

desenvolvimento dos negócios nele estabelecidos – aumento progressivo do porte das 

empresas -, mas também para a atratividade local para empresas de grande porte. Esse 

último fato pode ser reafirmado, tendo em vista o aumento dos estabelecimentos localizados 

entre as maiores faixas de ocupação apresentado no QUADRO 7.4.4.2.2-4.  

 

Os movimentos do mercado de trabalho do município de Campos dos Goytacazes apontam, 

em conjunto, para os seguintes pontos: 

 

1. Presença dos setores de comércio e serviços como maiores empregadores formais na 

localidade, sustentando e promovendo novos estabelecimentos ao longo do tempo;  
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2. A Indústria de transformação tem sua relevância diminuída nesse contexto, tendo sua 

empregabilidade suplantada pela Construção Civil; 

3. Complementarmente, as atividades ligadas ao setor primário tem sua importância 

diminuída, tanto em termos de mão de obra empregada como de número de 

estabelecimentos e ele dedicados;  

4. Os empreendimentos entre 0 e 4 pessoas ocupadas são aqueles de maior proporção 

na localidade, ainda que sejam observadas significativas variações percentuais nos 

estabelecimentos de médio e grande porte. 

 

Por fim, vale salientar que, considerando os dados sobre o número de trabalhadores formais, 

pode ser observada na cidade a existência de um expressivo percentual de informalidade 

no emprego de mão de obra. A própria comparação com os dados referentes à População 

Ocupada remete a essa realidade.  

 

Para percepção mais precisa dessa questão, três indicadores do Atlas de Desenvolvimento 

Humana do Brasil de 2013 do PNUD podem ser utilizados. O primeiro deles, denominado 

T_DES, apresenta a taxa de desocupação total da população. O segundo, com a sigla 

T_DES18M, apresenta o percentual de pessoas economicamente ativas com mais de 18 

anos, mas desocupadas quando da realização do último Censo demográfico. 

Complementarmente, o terceiro indicador - T_FUNDIN18MINF – aponta para a razão entre 

as pessoas com 18 anos ou mais, sem ensino fundamental completo e com ocupação 

informal9, sobre toda a população em tal faixa etária. 

  

O QUADRO 7.4.4.2.2-5 apresenta essas informações para o município de Campos dos 

Goytacazes, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil. 

 

QUADRO 7.4.4.2.2-5 

 TAXA DE DESOCUPAÇÃO E INFORMALIDADE PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU 

MAIS (%). BRASIL, RIO DE JANEIRO E CAMPOS DOS GOYTACAZES (2000, 2010) 

 

Índice 
Brasil Rio de Janeiro 

Campos dos 

Goytacazes 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

T_DES 15,39 7,98 17,20 8,93 16,24 10,78 

T_DES18M 13,82 7,29 16,05 8,36 14,59 10,19 

T_FUNDINF 48,71 35,24 37,79 26,20 46,41 33,87 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

                                                      

 

9 Como apontado pela descrição do ADH: “Ocupação informal implica que trabalham, mas não são: empregados com 

carteira de trabalho assinada, militares do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de 

bombeiros, empregados pelo regime jurídico dos funcionários públicos ou empregadores e trabalhadores por conta própria 

com contribuição a instituto de previdência oficial”. 
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Ao observar os dados do QUADRO 7.4.4.2.2-5, percebe-se que a taxa de indivíduos sem 

ocupação em Campos dos Goytacazes é reduzida entre 2000 e 2010, acompanhando a 

trajetória geral do Estado e do País. A redução, no entanto, acontece em ritmo menor que 

nos outros níveis geográficos – 5,46 pontos percentuais contra 8,27 no Estado e 7,41 no 

Brasil. Quando o indicador se refere apenas à população com idade superior a 18 anos, 

observa-se também uma queda percentual, ainda que menor em relação aos níveis gerais. 

Mais uma vez, a redução se mostra inferior à observada no Rio de Janeiro e no Brasil. 

 

O indicador T_FUNDIN18MINF, que reúne duas condições de caracterização – ensino 

fundamental incompleto e atuação em trabalho informal -, apresenta, como nos outros casos, 

uma trajetória decrescente no período. Para esse caso, a variação mostra-se mais elevada 

que no Estado e levemente inferior ao índice nacional – 12,54 pontos percentuais contra 

11,59 e 13,47 respectivamente.  

 

Tal realidade pode indicar tanto a queda no número de pessoas com mais de 18 anos sem 

ensino fundamental completo, quanto a passagem destes do mercado informal para o 

formal. Tendo em vista a queda da taxa de desocupação acompanhada por uma variação 

também negativa dos postos formais de trabalho nos últimos anos, apreende-se que a queda 

do indicador remete mais ao aumento do índice de escolaridade que ao de formalização do 

emprego de mão de obra. 

 

7.4.4.2.3 Distribuição de Renda e Desigualdade 

 

Na terceira camada de impressões para o diagnóstico econômico, consideram-se dados 

relativos à distribuição da renda gerada no município, através das atividades de trabalho 

nele identificadas. Sob tal ótica, a análise concentra-se mais sobre os aspectos ligados à 

concentração/dispersão da riqueza do que de sua geração. 

 

Para a descrição desse cenário em Campos dos Goytacazes, utilizam-se as informações 

existentes no SIDRA-IBGE, bem como alguns indicadores presentes no Atlas de 

Desenvolvimento Humano 2013.  

 

a) Renda domiciliar e individual 

 

Inicialmente, apresenta-se no QUADRO 7.4.4.2.3-1 a distribuição de domicílios segundo a 

classe de rendimentos em salários mínimos para os anos de 2000 e 2010, bem como a 

variação ocorrida no período. 

 

Nota-se que o aumento do número de domicílios ocorre conjuntamente com o achatamento 

da remuneração dos indivíduos neles presentes. Como pode ser visto, nos últimos dez anos 

há uma significativa variação positiva nos domicílios com faixas de renda até 1 salário 

mínimo.  
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Destacam-se as faixas até ¼ e de ¼ a ½ s.m., nas quais o número de residências mais que 

dobrou. Cresce também o número de domicílios sem rendimentos – variação de 95% -, que 

possuem, consequentemente, acesso dificultado ao mercado.  

Por outro lado, a faixa de rendimento central (3 a 5 s.m.) mantêm-se praticamente estável, 

indicando que a classe média será o ponto de inflexão da trajetória de variações positivas 

nas classes de rendimento anteriores a ela. O movimento de crescimento das classes com 

rendimentos de até 3 salários mínimos, e a estagnação do número de domicílios que 

recebem entre 3 e 5 s.m. estão combinados a variações percentuais negativas dos 

recebimentos superiores a 5 salários mínimos. Este decrécimo no número de famílias com 

renda acima de 5 s.m. é percebido em ritmo crescente à medida em que aumentam os 

salários.  

QUADRO 7.4.4.2.3-1 

 NÚMERO DE DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTO E VARIAÇÃO 

DECENAL, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (2000, 2010) 

Classes de rendimento 

(salários mínimos) 

Número de domicílios 
Variação decenal 

2000 2010 

Até 1/4 162 885 446% 

Mais de 1/4 a 1/2 804 2.338 191% 

Mais de 1/2 a 1 14.127 27.028 91% 

Mais de 1 a 2 20.084 35.579 77% 

Mais de 2 a 3 16.105 22.051 37% 

Mais de 3 a 5 21.440 21.405 0% 

Mais de 5 a 10 20.230 16.615 -18% 

Mais de 10 a 15 6.562 4.639 -29% 

Mais de 15 a 20 3.464 2.257 -35% 

Mais de 20 a 30 2.876 1.604 -44% 

Mais de 30 2.576 881 -66% 

Sem rendimento 3.665 7.134 95% 

Total 112.095 142.416 27% 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2000 e 2010 

A retração do setor industrial como empregador de mão de obra, o aumento do mercado 

informal, a expansão do setor de serviços e o envelhecimento da população, com 

consequente migração para a aposentadoria são fatores que explicam essa dinâmica. 

As FIGURAS 7.4.4.2.3-1 e 7.4.4.2.3-2 abaixo ilustram a participação percentual de cada 

classe de rendimento nos anos destacados.  
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FIGURA 7.4.4.2.3-1 

 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTO, 

EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (2000) 

Fonte: IBGE, 2000 

FIGURA 7.4.4.2.3-2 

 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTO, 

EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (2010) 

Fonte: IBGE, 2010 
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Enquanto no ano 2000 49% dos domicílios não possuíam rendimentos ou os possuíam no 

valor de até 1 salário mínimo, esse percentual sobe para 66% em 2010 - variação positiva 

de 35%. Nesse sentido, percebe-se que grande parte da população local é ou será em algum 

momento objeto de Programas públicos de complemento de renda ou oferta facilitada de 

bens de subsistência como a moradia. O cenário reflete de maneira evidente as dificuldades 

apontadas na parte inicial do diagnóstico, ligadas à absorção perene das externalidades 

positivas trazidas pelos novos empreendimento econômicos, na melhoria das condições e 

nível de vida para a maior parte da população. 

No outro extremo, observa-se a queda percentual das demais classes de rendimentos no 

total de domicílios. Nas faixas mais altas – acima de 5 salários mínimos – o percentual passa 

de 32% para 19% entre 2000 e 2010, variação negativa de 40%.  

Os dados relativos aos recebimentos individuais – QUADRO 7.4.4.2.3-2– apontam para 

essa deterioração dos rendimentos de forma ainda mais marcante. 

QUADRO 7.4.4.2.3-2 

 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE POR CLASSE DE RENDIMENTO 

NOMINAL MENSAL E PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL, EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES (2000, 2010) 

Classes de rendimento 

(salários mínimos) 

Número de pessoas Percentual 

2000 2010 2000 2010 

Até 1 67.084 107.339 20,1% 27,0% 

Mais de 1 a 2 53.810 73.485 16,1% 18,5% 

Mais de 2 a 3 24.328 23.910 7,3% 6,0% 

Mais de 3 a 5 24.077 20.373 7,2% 5,1% 

Mais de 5 a 10 19.234 15.067 5,8% 3,8% 

Mais de 10 a 20 7.336 5.238 2,2% 1,3% 

Mais de 20 3.241 1.889 1,0% 0,5% 

Sem rendimento 135.060 149.664 40,4% 37,7% 

Total 334.170 396.965 100% 100% 

Fonte: IBGE, 2010 

Percebe-se que mais de 80% da população se encontra na faixa sem rendimento ou com 

remuneração de até dois salários mínimos, movimento correspondente ao dos domicílios de 

modo geral.  

Para o caso dos indivíduos, por sua vez, observa-se variações positivas apenas nas duas 

primeiras classes de rendimento apresentadas. Entre as pessoas com rendimentos de até 1 

salário mínimo, ocorre variação positiva igual a 60%, enquanto na faixa subsequente o 

acréscimo é de 37%. Ambos percentuais apresentam-se maiores que o da variação global 



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.4-50  

da população – 19% ou 62.795 pessoas – indicando, mais uma vez, que é por tais faixas 

que se estabelece a porta de entrada ao recebimento de salários. 

 

Nas demais classes de rendimento, a queda na participação percentual sobre o valor total é 

acompanhada de variações negativas crescentes à medida em que aumenta a 

remuneração. Dessa forma, na faixa entre 2 a 3 salários mínimos – com queda na 

participação percentual de 7,3% para 6% - ocorre variação negativa igual a 2%, enquanto 

na faixa acima de 20 salários mínimos, tal percentual é de -42%. Estas diminuições ocorrem 

pela transição dos indivíduos, tanto para a categoria sem rendimentos – aposentadoria ou 

desemprego – como para classes de remuneração inferior. 

 

Em suma, ao mesmo tempo em que se observa a ampliação da base remunerada local – 

aumento da população ocupada, recuperação dos índices de empregos formais e queda na 

taxa de desocupação – percebe-se que esta se dá pelas classes de rendimentos mais 

baixas, com recebimentos de até 2 salários mínimos, sobretudo.  

 

b) Pobreza e Desigualdade 

 

O diagnóstico sobre os rendimentos percebidos e a distribuição da renda gerada em Campos 

dos Goytacazes é complementado pela apresentação de 04 índices extraídos do Atlas do 

Desenvolvimento Humano, quais sejam eles: 

 

1. PIND: aponta a proporção de indivíduos extremamente pobres em determinada 

localidade, classificando-os nessa categoria caso possuam um rendimento domiciliar 

per capita inferior a 70,00 (setenta reais) mensais. 

2. PPOB: determina a proporção de indivíduos que, mesmo não estando em condições 

de extrema pobreza, mostram-se vulneráveis a ela. Essa classificação se dá uma vez 

que o indivíduo tem um rendimento domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo, 

valor igual a 225,00 (duzentos e vinte cinco reais). 

3. GINI: é determinado levando-se em conta uma série de variáveis e cálculos. Resulta 

em um valor entre 0 e 1, indicando assim o grau de desigualdade. O valor 0 aponta 

para a ausência de desigualdade enquanto o valor 1, apresenta uma situação de 

desigualdade máxima. 

4. R2040: a Razão 20 por 40 Razão determina, levando-se em conta a renda média per 

capita, o resultado da divisão da renda dos 20% mais ricos pela dos 40% mais pobres. 

 

Para todos estes indicadores, leva-se em conta, também, as informações do IBGE para o 

Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, entre os anos 1991 e 2010 (três últimos censos 

demográficos). O QUADRO 7.4.4.2.3-3 apresenta tal sistematização. 
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QUADRO 7.4.4.2.3-3 

PIND, PPOB, GINI E R2040, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES  

(1991, 2000, 2010) 

 

Índice 
Brasil Rio de Janeiro 

Campos dos 

Goytacazes 

1991 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 

PIND 18,64 12,48 6,62 7,24 3,64 1,98 15,66 6,47 3,67 

PPOB 58,53 48,39 32,56 45,76 32,56 22,26 66,05 48,78 35,04 

GINI 0,63 0,64 0,60 0,61 0,60 0,59 0,62 0,56 0,55 

R2040 20,01 19,71 14,83 15,87 15,37 13,79 15,70 12,49 11,80 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 

 

De forma geral, os índices calculados revelam uma realidade virtuosa no que diz respeito à 

diminuição das condições de pobreza, vulnerabilidade e desigualdade no município. Assim, 

apesar do incremento de domicílios e indivíduos nas menores faixas de recebimento - como 

visto no item anterior - tal movimento não resulta, necessariamente, em maiores condições 

ou propensões de miséria e concentração de renda. 

 

A começar pelo PIND, percebe-se uma redução drástica do índice no período analisado, 

saindo de 15,66 para 3,67. A maior queda, em termos de pontos e de variação percentual, 

se dá na década de 90 demonstrando relativa desaceleração do ritmo de redução do 

indicador em período recente. Comparativamente às outras unidades geográficas, percebe-

se que, apesar da redução, Campos dos Goytacazes tem índice bastante superior ao 

estadual ao longo de todo o período – 3,67 contra 1,98 em 2010. Por outro lado a localidade 

se encontra em posição vantajosa tendo em vista as condições nacionais ligadas à extrema 

pobreza, apresentando indicadores praticamente 50% menores que o do País nos anos de 

2000 e 2010. 

 

Complementarmente, a propensão à pobreza – PPOB – também passa por significativa 

redução, obtendo variação negativa de 46% no período, menor que o percentual estadual 

(51%), mas maior que a nacional (44%). Esta referência é importante, uma vez que aponta 

para a capacidade local de não apenas retirar as famílias da extrema pobreza, mas também 

de evitar que outras passem a esta situação no futuro.  

 

Apesar da maior variação percentual do PPOB em Campos dos Goytacazes, em relação ao 

Brasil entre 1991 e 2010, sua proporção final encontra-se maior que o parâmetro nacional. 

Ao comparar o município de Campos com o Estado, percebe-se larga diferença entre os 

valores calculados para o ano de 2010 – 12,78 pontos percentuais –, demonstrando que o 

município possui um número de famílias propensas à pobreza acima da média estadual. 

Em termos de desigualdade de renda, Campos dos Goytacazes se destaca no cenário 

comparativo do período. O município apresenta significativa redução tanto no índice de GINI 
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como na Razão 20 por 40, demonstrando queda na concentração de recursos locais. No 

entanto, como visto anteriormente, essa melhor distribuição acontece através de uma 

ampliação das bases de menor remuneração.  

 

Em relação ao Brasil e ao Estado, percebe-se que Campos apresenta as maiores variações 

negativas ocorridas, sobretudo na década de 90. Estas mostram-se iguais a -10% para o 

índice de GINI e -20% para a R2040. Ainda que em ritmo decrescente, chama atenção o 

alto valor da R2040, igual a 11,8 em 2010. A renda média per capita dos 20% mais ricos em 

Campos é, assim, quase 12 vezes maior que a dos 40% mais pobres. No Estado e no País, 

tal realidade é ainda mais expressiva, com valores iguais respectivamente a 13,79 e 14,83. 

 

Em suma, observa-se que se, por um lado, a distribuição dos rendimentos domiciliares e 

individuais locais de Campos estabelece um elevado percentual de famílias concentradas 

nas faixas com recebimento até 2 salários mínimos; por outro, há um movimento de 

progressiva equalização das condições de vida e sobrevivência através da melhor 

distribuição de renda.  

 

Nesse contexto, a instalação de novos empreendimentos econômicos pode, a depender das 

políticas públicas de regulação a eles ligados, tanto contribuir para aprofundar o primeiro 

cenário em relação ao segundo como elevar o nível de renda global a ser distribuído para a 

população residente em Campos dos Goytacazes. Por meio desse diagnóstico, percebe-se 

de forma sublinhada a necessidade de atenção a esse processo. 

 

7.4.4.2.4 Finanças Públicas 

 

A última camada de impressões do diagnóstico é construída tendo como base as 

informações disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, através do sistema 

FINBRA – Finanças do Brasil. As observações serão realizadas levando-se em conta as 

informações mais atuais disponíveis segundo determinadas variáveis10. 

 

Para além da apresentação dos dados numéricos são relacionados alguns índices contábeis 

que apontam para o estágio de saúde ou de debilidade orçamentária e financeira municipal. 

A compreensão dessa realidade conclui o diagnóstico econômico da Área de Influência 

Indireta. 

  

                                                      

 

10 Os dados de Receita e Despesa Orçamentária, por exemplo, possuem atualização para os municípios analisados até o 

ano de 2013 enquanto os relativos aos valores de Ativo e Passivo Financeiro tem 2012 como último exercício disponível. 
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a) Receitas e Despesas Orçamentárias

Os últimos 10 anos mostraram-se como um período de expressiva evolução das Receitas 

Orçamentárias disponíveis para o município de Campos dos Goytacazes. Conforme 

apontado no QUADRO 7.4.4.2.4-1 abaixo, entre 2004 e 2013, ocorre uma variação de 228% 

no volume de Receitas. A análise é feita levando-se em conta dois períodos trienais – entre 

2004 e 2006 (P1) e entre 2011 e 2013 (P2) – e considerando também as Receitas Tributárias 

e o Fundo de Participação dos Municípios. 

QUADRO 7.4.4.2.4-1 

 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS (2004-2006, 2011-2013) 

Ano Receitas Orçamentárias FPM Receitas Tributárias 

2004 768.979.649,30 17.043.302,68 29.633.878,94 

2005 940.689.607,50 21.185.521,89 44.253.265,37 

2006 1.249.186.089,00 23.803.745,77 70.080.727,81 

Variação P1 62% 40% 136% 

2011 2.044.461.698,14 42.133.309,01 160.738.044,29 

2012 2.403.732.736,53 44.683.086,21 187.455.339,33 

2013 2.519.152.780,99 47.767.762,91 211.601.060,31 

Variação P2 23% 13% 32% 

Variação Total 228% 180% 614% 

Fonte: STN 

Em termos comparativos, percebe-se uma maior variação anual em P1 que em P2, para 

toda a composição de receitas orçamentárias. Nesse ponto, destaca-se a expressiva 

variação das Receitas Tributárias, a qual apresenta um volume mais que 6 vezes maior em 

2013, do que o que apresentava em 2004.  

No entanto, a representação percentual das variáveis expostas é baixa em relação ao 

volume total das receitas locais. Observa-se que, ao longo de todo o período, o Fundo de 

Participação dos Municípios representa pouco mais de 2% da RO, enquanto as Receitas 

Tributárias tem seu percentual aumentado de 4% em 2004 para 8% em 2013, apontando, 

assim, para o reforço da capacidade de auto financiamento da localidade. 

Os royalties advindos da extração do petróleo serão, por sua vez, as principais fontes de 

recursos municipais. No exercício de 2013, o volume de repasses alcançou a ordem de R$ 

1.311.142.936,87, ou seja, 52% do volume das Receitas Orçamentárias. A taxa, ainda que 

elevada, mostra-se inferior ao percentual de 2004, igual a 69,6%, conforme apontado em 

CRA (2007). A realidade aponta para a dependência local em relação às atividades ligadas 

à indústria do Petróleo, para a manutenção das Finanças Municipais. 
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Retornando aos tributos locais arrecadados, o QUADRO 7.4.4.2.4-2 apresenta a 

decomposição da Receita Tributária como forma de evidenciar a origem dos recursos de 

competência estritamente municipal. 

QUADRO 7.4.4.2.4-2 

 ARRECADAÇÃO DO IPTU, ITBI E ISSQN (2004-2006, 2011-2013) 

Ano Receitas Tributárias IPTU ITBI ISSQN 

2004 29.633.878,94 9.306.926,49 1.905.350,37 18.103.578,11 

2005 44.253.265,37 11.043.745,23 2.113.348,66 18.506.311,99 

2006 70.080.727,81 11.738.565,86 3.238.568,83 26.117.153,47 

Variação P1 136% 26% 70% 44% 

2011 160.738.044,29 20.042.837,02 11.686.180,38 84.689.730,55 

2012 187.455.339,33 23.907.002,42 15.755.112,64 94.270.160,58 

2013 211.601.060,31 27.140.801,12 17.831.263,73 105.027.887,39 

Variação P2 32% 35% 53% 24% 

Variação Total 614% 192% 836% 480% 

Fonte: STN 

Mais uma vez, observam-se maiores variações em P1 do que em P2, à exceção do caso do 

IPTU. Para todo o período, destaca-se a considerável elevação dos recursos arrecadados 

com o ISSQN – aumento em 480% -, advinda do aumento das atividades de serviços na 

localidade. Em termos percentuais, no entanto, o imposto sofre retração no período, 

passando de 61% do total das receitas tributárias em 2004 para 50% em 2013. Da mesma 

forma ocorre com o IPTU, que sofre uma queda ainda mais expressiva, passando de 31% 

para 13% no período. O ITBI, por sua vez, apresenta leve aumento percentual de 6% para 

8%. 

O comportamento das Despesas Orçamentárias também segue trajetória crescente no 

período, porém em ritmo inferior aos das receitas, apresentando variação de 182%. O 

volume total passa de 660.033.752,20 em 2004 para 1.862.487.402,31 em 2013.  

Entre as funções principais de gastos encontram-se a Administração, Saúde, Educação e 

Urbanismo, conforme expresso na FIGURA 7.4.4.2.4-1 a seguir. 
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FIGURA 7.4.4.2.4-1 

 PERCENTUAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO. CAMPOS DOS GOYTACAZES (2013) 

Fonte: STN 

A Categoria “Outros” envolve 17 funções, entre as quais se destacam: Habitação (4,2%), 

Gestão Ambiental (3,4%), Assistência Social (2,54%) e Transporte (2,27%). As demais 

apresentam percentuais de despesas entre 0,1 e 1% do volume total. 

b) Ativo Financeiro, Passivo Financeiro e Variações Patrimoniais

As variações em Ativo e Passivo Financeiro bem como as relacionadas ao Patrimônio 

municipal correspondem ao movimento de direitos e obrigações adquiridos pela localidade. 

O QUADRO 7.4.4.2.4-3 abaixo registra essas informações levando em conta dois períodos: 

2005-2006 (P1) e 2011-2012 (P2). As informações para as Variações Patrimoniais 

encontram-se disponíveis apenas para P2. 
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QUADRO 7.4.4.2.4-3  

ATIVO FINANCEIRO, PASSIVO FINANCEIRO, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS E 

PASSIVAS (2005-2006, 2011-2012) 

 

Ano Ativo Financeiro 
Passivo 

Financeiro 
VP Ativas VP Passivas 

2005 309.402.409,80 139.109.599,00 - - 

2006 612.424.898,60 179.140.400,60 - - 

Variação P1 98% 29% - - 

2011 929.597.665,31 928.672,69 2.044.461.698,14 4.493.609.208,66 

2012 1.485.812.277,77 85.715.391,12 2.403.732.736,53 5.112.071.128,95 

Variação P2 60% 9130% 18% 14% 

Variação Total 380% -38% 18% 14% 

Fonte: STN 

 

Conforme exposto, há significativa variação na conta Ativo Financeiro de Campos dos 

Goytacazes – aumento de 380% -, simbolizando o aumento de liquidez da localidade na 

quitação de suas obrigações. O Passivo, por sua vez, passa por uma redução entre 2005 e 

2012, tendo em vista a quitação de obrigações financeiras de curto prazo por parte do 

município. Já as variações patrimoniais demonstram que o município teve maiores perdas 

do que ganhos em termos de patrimônio no período. A variação anual, contudo, mostra-se 

maior pelo lado Ativo – 18% contra 14% -, demonstrando que, ao longo do tempo, esse 

processo pode ser revertido. 

 

c) Índices Contábeis 

 

Através das informações expostas no item anterior, podem ser calculados diferentes índices 

contábeis. O primeiro deles, denominado Quociente de Execução Orçamentária, é dado pela 

divisão das Receitas pelas Despesas Orçamentárias. Esse indicador demonstra quanto a 

primeira representa para o pagamento da segunda.  

 

Para valores iguais a 1, a R.O. é igual a D.O. Se maior do que 1, a Receita Orçamentária é 

maior do que a Despesa Orçamentária, o que demonstra a existência de um superávit 

orçamentário na execução e na movimentação financeira. Se o indicador for menor que 1, a 

situação se inverte. 

 

Abaixo (QUADRO 7.4.4.2.4-4), apresentam-se os resultados do índice para os anos de 

2004, 2006, 2011 e 2013. 
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QUADRO 7.4.4.2.4-4 

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Quociente da Execução Orçamentária 

2004 2006 2011 2013 

1,17 1,10 1,05 1,35 

 

O equilíbrio orçamentário municipal é alcançado em todos os anos do período. Apresenta-

se um superávit decrescente entre 2004 e 2011, o qual é recuperado em maior grau em 

2013. Como apontado pelo índice, no último ano, a Receita Orçamentária mostra-se 35% 

maior que a Despesa Orçamentária Local. 

 

Complementarmente, o Quociente da Situação Financeira, calculado pela divisão do Ativo 

pelo Passivo Financeiro local, atesta pela estabilidade das Finanças Públicas de Campos 

dos Goytacazes. 

 

Esse indicador demonstra o quanto de créditos, valores realizáveis e valores numerários 

existem em relação aos compromissos e obrigações exigíveis em curto prazo. Esperam-se 

como resultado desse indicador valores maiores do que 1, ou seja, situação em que há 

excesso de recursos financeiros. O índice possui significativa utilidade para se verificar a 

existência de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, o que atende a 

determinação legal. Se o resultado desse indicador for maior do que 1, haverá excesso de 

recursos financeiros, que, segundo § 2º do artigo 43 da Lei 4.320/64, poderá ser utilizado 

para a cobertura de Créditos Adicionais. 

 

Abaixo (QUADRO 7.4.4.2.4-5) apresentam-se os resultados do Quociente para 2006 e 2012. 

 

QUADRO 7.4.4.2.4-5 

QUOCIENTE DE SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Quociente de Situação Financeira 

2006 2012 

3,42 17,33 

 

Observa-se pelo QSF que o município passa por um movimento de expressiva melhora em 

termos da capacidade no cumprimento de suas obrigações financeiras de curto prazo, 

levando seu ativo financeiro a ser até 17 vezes maior que seu passivo. Nesse sentido, diz-

se que a cada real em termos de obrigações de curto prazo, a localidade possui outros 17 

para seu suprimento. 
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Em termos de indicadores, salienta-se ainda o Quociente do Resultado das Variações 

Patrimoniais dado pelo resultado da divisão do total de variações ativas pelo total de 

variações passivas do município. O indicador permite-nos observar a razão entre o que o 

município adiquiriu e o que perdeu em relação ao patrimônio, ao longo do tempo. Um 

resultado menor que 1 indica uma perda patrimonial maior que as aquisições enquanto 

valores maiores que 1 apontam para o cenário contrário. O estágio de equilíbrio (quociente 

igual a 1) indica que as variações ativas foram suficientes para o suprimento das perdas 

patrimoniais. 

 

QUADRO 7.4.4.2.4-6 

QUOCIENTE DE RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

Quociente de Resultado das Variações Patrimoniais 

2011 2012 

0,45 0,47 

 

Ao contrário dos demais indicadores, observa-se (QUADRO 7.4.4.2.4-6) aqui uma situação 

desfavorável em termos da estabilidade fiscal de Campos dos Goytacazes. O déficit 

patrimonial revela uma relativa incapacidade local em suprir as perdas patrimoniais de 

determinado período, bem como em adquirir bens para a localidade. A situação compromete 

a atuação do poder público no espaço urbano local. 

 

7.4.4.2.5 Recuperação dos Pontos Analisados 

 

No diagnóstico da Área de Influência Indireta – Campos dos Goytacazes - para a instalação 

da UTE Novo Tempo no Complexo Logístico e Industrial Porto do Açu foram levantadas 

informações em 4 setores e áreas específicas: produção de riqueza, atividades econômicas 

e emprego, distribuição de renda e desigualdade e finanças públicas. Objetivou-se a 

construção de um olhar progressivo sobre a realidade econômica local na qual cada camada 

de impressão contribui para a visualização da realidade local de forma compreensiva. 

 

No âmbito das análises realizadas, foram destacados o seguintes pontos: 

 

1. Aumento expressivo no valor do Produto Interno Bruto local, ainda que constate-se 

que o município teve leve queda na participação percentual do PIB microrregional; 

2. Ocorrência de valores para o PIBpc superiores aos observados na Região Norte 

Fluminense e no Estado; 

3. O VAB para o setor Industrial permanece como o principal componente do Produto. O 

setor de Serviços é aquele com maior redução percentual na composição do PIB, 

enquanto a agropecuária apresenta participação praticamente nula; 
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4. Observa-se, no setor industrial, a maior queda percentual em termos de emprego de 

mão de obra formal. Ao mesmo tempo, tem-se um considerável incremento percentual 

dos empregos na Construção Civil; 

5. Campos dos Goytacazes apresenta, no último decênio, variação positiva em 20% no 

número de empreendimentos existentes nela existentes; 

6. Os empreendimentos entre 0 e 4 pessoas ocupadas são aqueles de maior proporção 

na localidade, ainda que sejam observadas significativas variações percentuais nos 

estabelecimentos de médio e grande porte; 

7. Redução na taxa de indivíduos sem ocupação em Campos dos Goytacazes entre 2000 

e 2010; 

8. Aumento no número de domicílios e indivíduos que possuem rendimentos de até 2 

salários mínimos; 

9. Movimento de progressiva equalização das condições de vida e sobrevivência, através 

da melhor distribuição de renda indicada pelos índices de GINI e R2040; 

10. Estabilidade fiscal pública em termos de compromissos orçamentários e fiscais, mas 

não em relação às variações patrimoniais recentes. 

 

7.4.4.3 Área de Influência Direta  

 

Como apontado no item 2.3 do presente diagnóstico (Inserção Regional), o município de 

São João da Barra ocupa a posição de centro local, na estrutura hierárquica urbana 

brasileira. Assim sendo, apresenta dinamismo econômico bastante modesto quando 

comparado a Campos dos Goytacazes. 

 

Em sistematização presente em CRA (2007) os seguintes tópicos foram levantados para a 

caracterização geral de sua economia: 

 

 Base econômica desfavorável; 

 Base industrial inexpressiva; 

 Existência de grupos populacionais submetidos a níveis críticos de pobreza; 

 Acentuada desigualdade na distribuição de renda; 

 Dificuldade de integração da economia agrícola com a economia urbana; 

 Informalidade predominando na atividade econômica, ocorrendo evasão de rendas 

públicas. 

 

Os investimentos recentes e projetados para o município com e desde a instalação do 

Complexo Logístico e Industrial Porto do Açu estimulam tanto reforços como a conversão 

dessas características. Os dados e análises apresentados a seguir objetivam destacar de 

forma mais detalhada os pontos acima destacados, comprovando sua real existência, e 

observando sua manutenção ou alteração. 

 

Como no caso da Área de Influência Indireta, neste item, são realizados os levantamentos 

e investigações referentes às quatro camadas de impressão definidas nos procedimentos 
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metodológicos. Somam-se aos dados secundários os levantamentos (entrevistas e imagens) 

obtidos em trabalho de campo. 

 

7.4.4.3.1 Geração de Riqueza 

 

a) Produto Interno Bruto e Produto Interno Bruto per capita 

 

Como apontado no QUADRO 7.4.4.3.1-1, houve expressiva evolução do valor relativo ao 

PIB dos municípios da Microrregião de Campos dos Goytacazes no último decênio. São 

João da Barra demonstra o maior de todos esses aumentos, com variação percentual de 

2508% entre 2002 e 2012. O movimento é acentuado, sobretudo a partir de 2008, após a 

instalação inicial do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu. 

 

O QUADRO 7.4.4.3.1-1 apresenta tais informações, com a representação percentual do PIB 

local em relação ao microrregional e ao estadual. 

 

QUADRO 7.4.4.3.1-1 

 PRODUTO INTERNO BRUTO E REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DE SÃO  

JOÃO DA BARRA E MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES (2002-2012) 

 

Município e 

Proporções 

Valor PIBpm (1000 R$) / Ano Var. 

(%) 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Campos dos 

Goytacazes 
7.854.594 11.041.006 23.134.307 29.206.675 25.836.677 45.129.215 475% 

Cardoso 

Moreira 
56.990 66.737 76.231 184.274 119.470 150.214 164% 

São 

Francisco de 

Itabapoana 

199.879 257.906 323.015 463.008 652.453 947.696 374% 

São Fidélis 187.718 272.196 272.608 395.223 398.683 542.097 189% 

São João da 

Barra 
187.892 577.935 918.109 2.704.844 3.488.280 4.899.623 2508% 

Total 

Microrregião 
8.487.072 12.215.780 24.724.270 32.954.025 30.495.563 51.668.845 509% 

Proporção 2% 5% 4% 8% 11% 9% 7% 

Total Rio de 

Janeiro 
171.371.993 222.945.041 275.327.129 343.182.068 407.122.794 504.221.371 194% 

Proporção 0,11% 0,26% 0,33% 0,79% 0,86% 0,97% 0,86% 

Fonte: CEPERJ 
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Nota-se a evolução considerável da participação percentual do PIB de São João da Barra 

na microrregião. Em relação ao Estado, a representação, no entanto, ainda é 

consideravelmente pequena – 0,97% em 2012. Tal aumento, advindo do incremento nas 

atividades produtivas locais, repercute naturalmente na atratividade do município como local 

de trabalho e residência.  

 

Nos anos recentes, conforme apontado nos relatos de campo, acontece um incremento 

populacional transitório e perene, em praticamente todos os distritos da cidade, sobretudo 

aqueles localizados mais próximos ao Porto. Os empreendimentos implantados 

reconfiguram em boa medida a estrutura urbana local, gerando novas iniciativas de 

promoção de renda, bem como aumentando a pressão sobre o poder público na manutenção 

da infraestrutura existente. 

 

O PIB per capita apresenta também uma trajetória crescente dos valores. Como visto no 

QUADRO 7.4.4.3.1-1, São João da Barra ocupa a terceira posição no Estado em termos de 

volume do PIBpc. A FIGURA 7.4.4.3.1-1 abaixo apresenta os dados locais em comparação 

com os da Região Norte Fluminense e do Estado do Rio de Janeiro. 

 

FIGURA 7.4.4.3.1-1 

 PIB PER CAPITA, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, REGIÃO NORTE FLUMINENSE, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2002-2012) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Como no caso de Campos dos Goytacazes, o PIBpc de São João da Barra mostra-se 

superior ao das demais unidades geográficas ao longo de todo o período. Entre 2011 e 2012 

percebe-se um movimento de retração dos valores, passando de R$ 179.879,00 para R$ 

146.205,00 – variação negativa de 18,72%. Ainda assim, a linha exponencial de tendência 

aponta o seguimento ascendente dos valores observados.  

 
  

 30 000

 60 000

 90 000

 120 000

 150 000

 180 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIBpcRJ PIBpcNF PIBpcSJB Exponencial (PIBpcSJB)



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.4-62  

b) Valor Adicionado Bruto 

 

O QUADRO 7.4.4.3.1-2 e a FIGURA 7.4.4.3.1-2 abaixo permitem-nos visualizar a 

composição do PIB por setores para o município de São João da Barra. 

 

QUADRO 7.4.4.3.1-2 

 VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETORES, 

 EM SÃO JOÃO DA BARRA (2002-2012) 

 

Ano 

Valor Adicionado Bruto (1000 R$) 

Agropecuária Indústria Serviços 
Administração 

Pública 

2002 9.939 44.349 123.394 58.759 

2003 11.277 294.961 137.346 65.840 

2004 12.791 389.216 159.601 69.581 

2005 12.420 474.035 166.590 78.206 

2006 14.332 692.296 191.307 90.869 

2007 15.277 574.922 208.017 105.694 

2008 15.647 2.418.118 240.234 126.178 

2009 19.481 1.735.523 395.925 131.720 

2010 20.310 2.925.309 475.888 151.151 

2011 23.145 5.261.070 604.972 221.591 

2012 20.267 4.095.517 681.466 269.662 

Fonte: CEPERJ 

 

QUADRO 7.4.4.3.1-2 

 PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETORES,  

EM SÃO JOÃO DA BARRA (2002-2012) 
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Ao contrário do que ocorre em Campos dos Goytacazes, observa-se em São João da Barra 

um movimento de diferenciação setorial na composição do PIB, a partir do ano de 2002. A 

Indústria passa assumir participação cada vez maior na composição do Produto, em 

detrimento ao Setor de Serviços, majoritário até o ano inicial destacado. 

 

Em termos dos valores absolutos, o Setor Industrial apresenta também a maior variação 

percentual, igual a 9135%, seguido dos Serviços (452%), Administração Pública (359%) e 

Agropecuária (104%). Esse último setor, merece atenção destacada, uma vez que em 2002 

chega a representar 4,2% do Valor Adicionado, enquanto em 2012 tal percentual é 

praticamente nulo, igual a 0,4%.  

 

O tópico a seguir detalha as atividades econômicas desenvolvidas por setores no município.  

 

7.4.4.3.2 Atividades Econômicas 

 

a) Setor primário 

 

I. Agricultura 

 

As atividades ligadas ao setor primário em São João da Barra caracterizam-se, sobretudo, 

por trabalhos ligados à subsistência da população, com destaque para as práticas de 

agricultura familiar, a pecuária extensiva e a pesca.  

 

Em termos agrícolas, a produção familiar é composta por pequenos produtores, que atuam 

por meio de sistemas tradicionais de plantio e pouca utilização de tecnologias. Conforme 

apontado pelo Censo Agropecuário de 2006, São João da Barra contava com 689 

estabelecimentos agropecuários neste ano - equivalentes a uma área de 12.874 ha -, sendo 

615 deles – ou 4.742 hc - destinados à Agricultura Familiar (QUADRO 7.4.4.3.2-1).  

 

QUADRO 7.4.4.3.2-1 

ESTABELECIMENTOS POR TIPO 

 

Tipo Unidades Área (ha) 

Não familiar 74 8.132 

Agricultura familiar 615 4.742 

Total 689 12.874 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 - IBGE 

 

A mesma pesquisa indica que 682 dos 689 estabelecimentos registrados no município 

pertenciam a proprietários individuais, o que é um indício, mais uma vez, da predominância 

de pequenas propriedades voltadas para a agricultura familiar. Os dados estão 

representados abaixo, no QUADRO 7.4.4.3.2-2. 
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QUADRO 7.4.4.3.2-2 

ESTABELECIMENTOS POR TIPO DE PRODUTOR 

 

Condição Legal do Produtor Unidades Área (ha) 

Proprietário individual  682 12.667 

Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas 2 Não disponível 

Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade 

limitada 
5 178 

Total 689  

Fonte: Censo Agropecuário 2006 - IBGE 

 

Hortaliças de diferentes tipos apresentam-se como as principais culturas ligadas à atividade. 

Em termos de produção comercial de maior volume, destacam-se o abacaxi (segundo maior 

produtor do Estado) o quiabo e o maxixe. As FOTOS 7.4.4.3.2-1 e 7.4.4.3.2-2 abaixo 

apresentam a área de plantação das duas primeiras. 

 

 

FOTO 7.4.4.3.2-1: Plantio de Abacaxi. São João da Barra. 2015. 
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FOTO 7.4.4.3.2-2: Plantio de Quiabo. São João da Barra. 2015. 

 

A cana de açúcar, por sua vez apresenta considerável retração ao longo da última década 

tendo em vista o fechamento das indústrias sucroalcooleiras. Atualmente, a produção 

destina-se ao comércio local e à produção do caldo, como atividade de trabalho informal. 

 

Os dados do QUADRO 7.4.4.3.2-2, extraídos da Pesquisa de Agricultura Municipal – PAM 

IBGE – demonstram a trajetória de determinadas culturas locais. 
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QUADRO 7.4.4.3.2-2 

 ÁREA PLANTADA E QUANTIDADE PRODUZIDA DE ABACAXI, CANA DE AÇÚCAR E 

TOMATE, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SÃO JOÃO DA BARRA (1999-2013) 

 

Unidade 

Geográfica 
Ano 

Área plantada (Hectares) Quantidade produzida / Produtividade 

Abacaxi 
Cana-de-

açúcar 
Tomate Total 

Abacaxi 

(mil frutos) 

Cana-de-

açúcar 

(toneladas) 

Tomate 

(toneladas) 

Rio de 

Janeiro 

1999 947 167.286 3.252 217.063 28.250 7.466.282 180.470 

2001 1.919 162.021 3.342 206.597 57.274 5.091.227 197.398 

2003 2.435 161.850 2.780 199.190 68.975 7.234.790 173.029 

2005 2.692 168.279 2.905 208.228 78.365 7.554.495 209.131 

2007 2.459 132.504 2.659 168.004 42.922 5.965.446 196.824 

2009 2.996 135.130 2.798 166.885 67.257 6.481.715 216.297 

2011 4.455 105.091 2.623 141.384 109.816 5.137.700 195.535 

2013 4.121 108.144 2.387 138.238 120.682 4.955.701 182.069 

Variação 335% -35% -27% -36% 327% -34% 1% 

São João da 

Barra - RJ 

1999 78 5.181 22 5.443 2.340 233.145 836 

2001 68 4.580 25 4.818 2.040 137.400 1.200 

2003 140 4.289 9 4.551 4.200 193.005 432 

2005 152 4.250 9 4.539 4.560 191.250 360 

2007 200 3.200 2 3.482 5.000 179.200 100 

2009 200 3.200 2 3.482 4.600 179.200 100 

2011 250 2.600 2 2.931 6.500 148.200 100 

2013 280 200 - 545 7.800 6.200 - 

Variação 259% -96% -100% -90% 233% -97% -100% 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 
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FIGURA 7.4.4.3.2-1 

 VALOR DA PRODUÇÃO (MIL REAIS) DO ABACAXI, CANA DE AÇÚCAR E TOMATE, 

EM SÃO JOÃO DA BARRA (1999-2013) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Observa-se (FIGURA 7.4.4.3.2-1) que o abacaxi é a cultura que assume cada vez maior e 

mais representativa participação, enquanto as outras assumem trajetória decrescente ao 

longo do tempo. Em termos absolutos, o valor da produção de abacaxi sofre variação igual 

a 1134% no período, passando de R$ 913.000,00 para R$ 11.263.000,00 entre 1999 e 2014. 

 

A comercialização do produto dá-se tanto através do escoamento da produção para o 

CEASA - Rio (quiabo, abacaxi e maxixe) como por meio dos “atravessadores” que adquirem 

a produção nas propriedades familiares e distribuem nos mercados local e regional. 

 

Em termos de apoio, apesar de não existirem cooperativas, as Associações distritais de 

Moradores atuam como representações com relativo poder de negociação e busca de 

benefícios, junto à Prefeitura e às empresas instaladas na localidade. O fornecimento de 

maquinário, bem como da logística de comércio mostram-se como as principais práticas de 

fomento realizadas.  

 

Somado a isso, a EMATER atua na localidade auxiliando os produtores no acesso ao crédito 

rural , além de desenvolver projetos de extensão e assistência técnica. Conforme relatado 

em entrevista, no entanto, a questão relativa à propriedade da terra no município mostra-se 

problemática, visto que a inexistência do registro do imóvel por boa parte dos produtores 

impede seu acesso às linhas de crédito existentes. 
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As atividades industrias recentes dividem as impressões dos agentes locais em relação aos 

impactos na agricultura. Enquanto de um lado percebe-se relativo otimismo tendo em vista 

os efeitos positivos trazidos em termos de geração de emprego e renda, há também o receio 

de externalidades negativas como a escassez e o consequente encarecimento de mão de 

obra para trabalho nas lavouras. Soma-se a isso a tensão existente na questão relativa aos 

processos de desapropriação realizados no município, no âmbito da instalação do Complexo 

Logístico e Industrial.  

 

II. Pecuária 

 

A pecuária local institui-se plenamente por práticas extensivas. A FOTO 7.4.4.3.2-3 

apresenta retrato de ajuntamento de rebanho bovino na localidade. Complementarmente, 

observam-se no QUADRO 7.4.4.3.2-3 e na FIGURA 7.4.4.3.2-2 os dados referentes aos 

principais efetivos de animais e de produção pecuária existentes em São João da Barra. 

 

 

FOTO 7.4.4.3.2-3: Pecuária extensiva em São João da Barra  

 

Como se pode observar, há um aumento significativo na produção leiteira local, com 

variação de 200% entre 1999 e 2013. O número de vacas ordenhadas, no entanto, apresenta 

crescimento de apenas 29% - de 1.430 para 1.850 cabeças –, demonstrando assim melhoria 

da produtividade. Por outro lado, a produção de ovos de galinha sofre queda expressiva. O 

valor, contudo, assume queda proporcionalmente menor, apontando para valorização do 

produto no período. 
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QUADRO 7.4.4.3.2-3 

 PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL E VALOR DA PRODUÇÃO, EM 

SÃO JOÃO DA BARRA (1999-2013) 

 

Ano 

Produção de origem animal Valor da produção (1000 R$) 

Leite (mil 

litros) 

Ovos de Galinha 

(mil dúzias) 
Leite Ovos de Galinha 

1999 1.216 19 304 13 

2001 1.066 19 309 16 

2003 1.072 19 418 25 

2005 1.042 21 500 23 

2007 862 14 431 17 

2009 890 5 579 8 

2011 2.958 6 2.366 9 

2013 3.650 3 3.103 11 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal, 1999-2013 

 

FIGURA 7.4.4.3.2-2 

 EFETIVOS DOS REBANHOS (NÚMERO DE CABEÇAS), E 

M SÃO JOÃO DA BARRA (1999-2013) 

 

 

 

A partir dos dados da FIGURA 7.4.4.3.2-2, é possível constatar um aumento expressivo do 

volume de bovinos, o qual passa a ser o rebanho predominante em 2013. Em termos de 

comercialização, o abate do gado é realizado em Campos dos Goytacazes ou por 

abatedores individuais. Nos últimos anos observou-se no município um incremento da 

fiscalização de modo a combater o funcionamento de atividades clandestinas ligadas ao 

abate do gado. Como empecilho à atividade, destaca-se a dificuldade de plantio de pasto 
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para a alimentação do gado, tendo em vista a presença de altos volumes de areia no solo 

local. 

 

III. Pesca 

 

A caracterização da atividade pesqueira no município de São João da Barra, de suas 

técnicas, situação dos profissionais e formas de associação foi realizada com base no 

Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento chamado “Pátio Logístico”, realizado pela 

empresa Ecologus em 2008; no Diagnóstico de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, 

organizado pela FIPERJ em 2013; no Boletim Estatístico da Pesca do Estado do Rio de 

Janeiro, também organizado plela FIPERJ em 2013; e em dados e informações obtidas em 

campanhas de campo.  

 

Como mencionado anteriormente, para esse trabalho, foram realizadas duas campanhas de 

campo: a primeira, entre os dias 25 e 28 de Novembro de 2014; e a segunda entre os dias 

9 e 12 de Março de 2015. Nestas, foram realizadas entrevistas com instituições públicas e 

comunitárias, e com moradores de diversas localidades; além de reconhecimento e registro 

do município como um todo e das áreas mais próximas ao local de implantação do 

empreendimento.  

 

É relevante destacar que, durante a coleta de dados em campo, foram consultadas a 

Secretaria de Pesca de São João da Barra e a Colônia de pesca Z-02, em Atafona, por meio 

de roteiro semiestruturado apresentado no ANEXO C-3.  

 

A pesca artesanal constitui uma atividade de grande destaque na economia de São João da 

Barra, e o distrito pesqueiro de Atafona, localizado na margem direita da foz deltaica do Rio 

Paraíba do Sul, é o principal ponto de desembarque do pescado capturado na região.  

 

A pesca em São João da Barra pode ser dividida em três grupos, cada um deles com seus 

respectivos tipos de pescado principais. São eles: 

 

1. Pesca de Água Doce no Rio Paraíba: Tainha, Robalo e Bagre; 

2. Pesca em lagoas: Camarão e Camarão cinza; 

3. Pesca de mar: Cação e Atum.  

 

A pesca local  estrutura-se  tanto  como  atividade individual de subsistência e, em dimensão 

maior, voltada para a comercialização no mercado. Observa-se que atividade se baseia em 

técnicas artesanais com a utilização de barcos pequenos de até 10 metros de extensão 

(FOTO 7.4.4.3.2-4).  
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FOTO 7.4.4.3.2-4: Barcos utilizados para pesca comercial, em São João da Barra  

 

O Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro, organizado pela FIPERJ em 2013, 

relata que a frota pesqueira local é composta por embarcações de pequeno e médio porte, 

muito versáteis em sua maioria, pois se utilizam de diferentes artes de pesca ao longo do 

ano. 

A atividade pesqueira no município de São João da Barra é majoritariamente masculina, 

muitas vezes organizada em torno da estrutura familiar. Em geral, os pais, pescadores 

profissionais, ensinam a atividade aos filhos, que a utilizam como forma de complementar a 

alimentação da família. As mulheres, por outro lado, estão muito mais ligadas às atividades 

de mariscagem, que podem servir tanto à complementação da renda, quanto à alimentação 

familiar. 

 

A mariscagem é realizada em áreas de manguezal e consiste na cata – utilizando armadilhas 

ou apenas as próprias mãos - de caranguejos, guaiamuns e mariscos. 

 

As atividades de pesca em São João da Barra são realizadas no ambiente marítimo, mas 

há também forte ocorrência de pesca nas lagoas locais, como a Lagoa do Açu e a Lagoa de 

Iquipari. Esse tipo de pesca pode ser realizado para fins de subsistência, mas também para 

fins de lazer, como é o caso dos turistas que frequentam os sítios ecológicos da região. 

 

No tocante aos aspectos econômicos da atividade pesqueira, observa-se que alguns 

pescadores são donos dos próprios barcos e equipamentos e outros não, e que, para 

viabilizar a comercialização dos produtos da pesca há outros profissionais envolvidos, que 

não aqueles que atuam diretamente na atividade (pescadores marisqueiros e práticos). São 

eles os atravessadores (que fazem o intermédio das relações comerciais), donos de 

frigoríficos e de peixarias.  
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A atividade de pesca no município de São João da Barra possui característica artesanal, 

como já explicitado, e multiespecífica. Dessa forma, os pescadores podem praticar a 

migração entre os tipos de pesca, de acordo com o valor momentâneo de cada tipo de 

pescado.  

 

Não é incomum, por exemplo, que pescadores de arrasto deixem de atuar 

momentaneamente na captura do camarão, devido à queda do preço deste pescado, para 

atuar na pesca do peroá. (ECOLOGUS, 2008) 

 

As principais técnicas usadas pelos pescadores estão caracterizadas nos fragmentos que 

seguem. Pesca de linha: 

 

As pescas de linha são as menos custosas e a pargueira é o 

tipo mais comum na região. As principais espécies-alvo da 

pargueira são o peruá (gênero Balistes) e o pargo (Pagrus 

pagrus). O tempo de operação varia de 12 a 24 horas em um 

campo pesqueiro que se estende até 20 milhas náuticas com 

relação à linha de costa.  (ECOLOGUS, 2008) 

 

Pesca de rede: 

 

As redes também fazem parte do conjunto de aparelhos 

utilizados pelos pescadores de Atafona. A rede de espera 

conhecida localmente como “mijuada”, utilizada na captura de 

cações, pescadinha, xaréu, robalos, etc, é muito popular. 

Esta modalidade é empregada em áreas bem costeiras, de 

poucos metros da praia até 20 milhas náuticas. 

 

A pesca com rede de espera pode durar de um a cinco dias. 

Em alguns casos a rede fica permanentemente na água (com 

exceção dos momentos em que é retirada para manutenção), 

sendo inspecionada pelo pescador diariamente.” 

(ECOLOGUS, 2008) 

 

Arrasto: 

 

O arrasto do camarão sete-barbas também é conhecido como 

a pesca de sol-a-sol, por ser tradicionalmente realizada do 

iniciar do dia ao pôr do sol (BRANCO E VERANI, 2006). Em 

São João da Barra, os pescadores passam, em média, 10 

horas no mar (SANTOS E MENEGON, 2008). (ECOLOGUS, 

2008).  
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O QUADRO 7.4.4.3.2-4 abaixo, cujas informações foram retiradas do Estudo de Impacto 

Ambiental da Ecologus para o empreendimento do Pátio Logístico, detalha os tipos de 

pescado que são encontrados na costa marinha da Região Norte Fluminense, por 

profundidade e tipo de equipamento usado na pesca. 

 

QUADRO 7.4.4.3.2-4 

PRINCIPAIS ESPÉCIES CAPTURADAS POR EQUIPAMENTO E PROFUNDIDADE 

 

Superfície a 

25m 

Arrasto duplo com 

portas, redes de espera 

e deriva, Espinhel e 

Linha 

Pescadinha, Pescada (Maria-Mole), Pescada Branca, Raia, Cação 

Viola, Cação Galha-Preta, Bagre Amarelo, Salteira, Bonito, 

Enchova, Xerelete, Robalo, Cavala, Sardinha, Parati, Tainha, 

Xaréu, Carapeba, Carapicu, Pampo, Pargo, Espada, Serra, 

Garoupa, Robalo, Baiacu, Cocoroca, Guaibira, Camarão-Sete-

Barbas, Camarão-Barba-Ruça, Camarão Rosa, Camarão Branco, 

Siri, Lula, Polvo e Mexilhão.  

Superfície a 

60m 

Arrasto simples e duplo 

com portas, Redes de 

espera e deriva, Espinhel 

e Linha 

Camarão Rosa, Camarão-Barba-Ruça, Camarão-Sete-Barbas, 

Camarão Vermelho, Lagosta, Polvo, Lula, Corvina, Cação, 

Pescadinha, Mistura, Trilha, Linguado, Pargo, Badejo, Goete 

(Maria-Mole), Pescada, Roncador, Raia, Maria Luiza, Cherne, 

Sardinha, Galo, Xerelete, Espada, Cação Anjo, Cação Viola, 

Cação Galha-Preta, Cação Fígado-Branco, Cação Corre-Costa, 

Enchova, Bonito, Serra, Cavala, Olho-de-Cão, Namorado, Sarda, 

Dourado, Polvo, Garoupa, Tainha, Pitangola, Olhete, Parati, 

Marimba, Guaibira, Bagre, Cocoroca e Pescada Branca.  

61 a 200m 

Arrasto simples com 

portas, Rede de deriva, 

Covos, Espinhel e Linha 

Camarão Rosa, Camarão Barba-Ruça, Camarão-Sete-Barbas, 

Lagosta, Polvo, Corvina, Cação, Pescadinha, Mistura, Pargo, 

Badejo, Namorado, Batata, Goete (Maria-Mole), Cação Anjo, 

Enchova, Dourado, Olhete, Garoupa, Olho-de-Boi, Olho-de-Cão, 

Cherne, Xerelete, Bonito, Sarda, Cavala, Lírio, Sardinha e 

MArimba.  

> de 201m Espinhel e Linha 

Dourado, Enchova, Pargo, Garoupa, Cherne, Badejo, Atum, 

Cavala, Olho-de-Boi, Corvina, Cação, Namorado, Cação-Cabeça-

Chata.  

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias, Ecologus, 

2008. 
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Entre as formas de auxílio à atividade, recebidas pelos pescadores, está a disponibilização 

de um barco de apoio marítimo, pela Prefeitura, que fornece assistência técnica em caso de 

acidentes. Este serviço, no entanto, é criticado pelos pescadores e representantes da 

Colônia Z-02. O município conta, também, com a rádio base Estação Costeira de Apoio 

Marítimo – ESCOAM, dirigida pela Defesa Civil Municipal. Através desse canal, os 

pescadores entram em contato com suas famílias, enviam recados e é assegurado o 

atendimento em caso de acidentes. Por fim, o poder público atua de modo a estimular a 

execução da pesca através do fornecimento de um caminhão frigorifico que escoa a 

produção para o CEASA – Rio.  

 

Segundo o estudo realizado pela Ecologus no contexto da implantação do Pátio Logístico 

do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu, o tipo de pesca que sofreria mais 

fortemente os impactos das obras de ampliação do porto seria aquele desenvolvido nas 

áreas mais próximas da costa, por embarcações de médio e pequeno porte. Nesse sentido, 

haveria certo prejuízo na pesca do camarão, realizada em toda área de costa marítima entre 

São Francisco de Itapaboana e o Farol de São Tomé. Os arrastos de camarão ocorrem na 

plataforma continental interna, principalmente sobre o banco de lama fluvial que se estende 

da foz do rio Paraíba do Sul até a altura da lagoa preta em Quissamã.  

 

De acordo com o atual e o antigo presidentes da Colônia de Pesca Z-02 de Atafona, a 

atividade vive um momento favorável nos últimos anos, tanto em termos de melhorias dos 

benefícios recebidos como dos equipamentos utilizados. O volume de pescado, no entanto, 

tem reduzido constantemente devido ao aumento da exploração. Os representantes dos 

pescadores destacaram que o local onde foi instalado o Porto era um importante pesqueiro 

de camarão, que atualmente não pode ser acessado em função da restrição de circulação 

de barcos de pesca.  

 

As principais áreas de pesca do camarão estão identificadas na FIGURA 7.4.4.3.2-3 a 

seguir: 
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FIGURA 7.4.4.3.2-3 

  ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE PESCA DO CAMARÃO 

 

 

 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias, 

Ecologus, 2008. 

 

Por outro lado, a instalação do Complexo Logístico e Industrial promoveu a absorção de mão 

de obra local em diferentes setores, até mesmo de antigos pescadores que se tornaram 

funcionários das empresas nele localizadas. Como na agricultura, ainda que em menor 

escala, pode-se dizer que a migração da mão de obra das atividades primárias aos 

empregos do Complexo compromete a continuidade e renovação da atividade pesqueira. 

 

No caso do empreendimento objeto deste estudo, não são esperados impactos significativos 

sobre a pesca – marítima, em lagoas ou em rio -, visto que este está localizado em uma área 

distante da costa, já licenciada e preparada para a implantação. Adicionalmente, apesar de 

o empreendimento fazer uso de água do mar para o processo de produção, esta será usada 

apenas para fins de resfriamento e será devolvida ao mar, sem afetar o habitat da fauna 
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aquática. Ainda, o empreendimento não aumentará a área de restrição às atividades 

pesqueiras já existentes em função de outros projetos. 

 

Em relação às formas de associação e representação dos pescadores, sabe-se que, 

historicamente, as colônias são as organizações mais importantes e influentes na garantia 

dos direitos da classe. Elas são responsáveis pela regulamentação da atividade, pela 

garantia dos direitos trabalhistas e civis dos pescadores e pelo cumprimento das funções 

sindicais da economia de pesca. Através delas, são também implementados programas 

governamentais, ligados ou não à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP).  

 

No contexto da garantia dos direitos trabalhistas, as colônias são responsáveis por garantir 

acesso à carteira de pescador (fornecida pela SEAP), ao seguro-defeso e à aposentadoria. 

Somado a isso, há colônias que também oferecem aos associados benefícios assistenciais 

gratuitos, ou a um custo mais baixo do que o habitual, como atendimento médico e 

odontológico, regulamentação dos registros civis, assistência jurídica e cursos de 

informática. 

 

Em janeiro de 2003, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 103 (hoje Lei nº 

10.683), que criava a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap/PR). O órgão 

federal, ligado à Presidência da República, ficou responsável por fomentar e desenvolver 

políticas voltadas ao setor pesqueiro no conjunto de seus anseios. Alguns anos depois, em 

junho de 2009, foi fundado o Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil, em esforço conjunto 

do Poder Público e da Sociedade Civil.  

 

Nesse contexto de reformulação da política pesqueira nacional, as associações de pesca 

receberam a atribuição de, assim como já faziam as colônias, trabalhar em prol dos direitos 

trabalhistas dos pescadores, como a aposentadoria e o seguro-defeso. Assim, estas 

organizações vêm ganhando maior força ao longo dos anos, tornando-se cada vez mais 

representativas. (ECOLOGUS, 2008) 

 

Fundada em 1935, a Colônia Z-02 é a principal entidade representativa da pesca no 

município de São João da Barra e conta, hoje, com cerca de 1.400 associados, conforme 

informado pelos representantes entrevistados. Sua sede está localizada no distrito pesqueiro 

de Atafona, e possui infraestrutura de escritórios, sala de reunião e salas para assistência 

médica e odontológica (implantada em parceria com a LLX). Ao lado do prédio da sede, há 

também outra casa, construída como medida de compensação da LLX, cujo objetivo era 

sediar cursos para os associados, em parceria com o IFF. No espaço, foram oferecidos 

cursos de embarcação e mecânica de motores, no entanto, o espaço hoje não é mais 

utilizado e, segundo o secretário de pesca, deve ser alugado para a prefeitura municipal, 

com o objetivo de instalar ali salas de aula de ensino básico.  

 

O antigo presidente da Colônia Z-02, que possuía forte engajamento político e vínculo com 

a política institucional e partidária, faleceu recentemente, sendo substituído por outro 



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.4-77  

membro da colônia. A atuação de líderes locais nas esferas da administração pública e na 

política local são características marcantes da organização social dos pescadores de São 

João da Barra. 

 

Nas últimas décadas, se nota uma participação maior dos dirigentes pesqueiros na política 

formal: dirigentes que se tornam presidentes de unidades locais de algum partido político, 

dirigentes que exercem cargos em secretarias municipais – na maioria das vezes 

relacionadas ao meio ambiente -, dirigentes que se tornam vereadores etc. (ECOLOGUS, 

2008). 

 

Há ainda entidades representantes dos pescadores que atuam em nível estadual no Rio de 

Janeiro, como é o caso da Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro 

(FEPERJ), da Federação de Associações de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ) e da União das Entidades de Aqüicultura e Pesca do Estado do Rio de Janeiro 

(UEPA), que fornecem apoio técnico e institucional às entidades de pesca e se caracterizam 

pela reunião dos representantes das organizações locais.  

 

b) Setor Secundário 

 

O setor industrial de São João da Barra, como observado na análise dos dados do Valor 

Adicionado Bruto, passa por um substantivo aquecimento no último decênio. As atividades 

desenvolvidas no Complexo Logístico e Industrial correspondem às mais diferentes frentes, 

tendo como base principal as atividades de logística portuária. 

 

Na área do Complexo, há ainda significativo espaço voltado à instalação de condomínios 

industriais. Da mesma forma, ao longo de todo o tecido urbano local, há instalações de 

menor porte, voltadas à produção de cerâmica, bloquetes e serviços de terraplanagem, 

dentre outros setores. As FOTOS 7.4.4.3.2-5, 7.4.4.3.2-6 e 7.4.4.3.2-7 abaixo ilustram essa 

realidade. 
  



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.4-78  

 

FOTO 7.4.4.3.2-5: Empreendimento industriais no Porto do Açu 

 

 

 

FOTO 7.4.4.3.2-6: Área em condomínio industrial 
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FOTO 7.4.4.3.2-7: Indústria de cerâmica em São João da Barra 

 

Tradicionalmente presente no município, a indústria de bebidas Joaquim Thomaz Filho, 

instalada na sede de São João da Barra (FOTO 7.4.4.3.2-8), mantêm-se como fonte 

importante geradora de postos de trabalho e é uma representante significativa do setor 

secundário do município. 

 

 

FOTO 7.4.4.3.2-8: Indústria de bebidas Joaquim Thomaz Filho S/A 

 

É importante destacar que a instabilidade econômica gerada após a saída do Grupo X da 

gestão dos empreendimentos do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu leva a um 

arrefecimento das atividades e das expectativas relacionadas a elas, por parte da população 

e de empreendedores.  
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Como relatado em entrevistas de campo, observa-se a elevação no número de 

desempregados, sobretudo tendo em vista o interrupção das atividades ligadas ao setor 

secundário. Contudo, no ano de 2013, já se percebe um reaquecimento do setor e da 

demanda por mão de obra pelas empresas, conforme apontado pela Secretaria de Trabalho 

e Renda local. 

 

A atuação do poder público nessa questão tem se concentrado na capacitação da mão de 

obra local a ser absorvida pelos empreendimento existentes e futuros. Em parceria com o 

governo federal, o município buscou, no último ano, 32 cursos do PRONATEC – nem todos 

realizados -, bem como executou junto às empresas locais programas de capacitação 

profissional. Complementarmente, houve a instalação do Instituto Federal Fluminense  (IFF) 

em São João da Barra. Atuando em duas frentes de formação – Naval e Petróleo – a escola 

alinha-se à proposta local de promover um maior aproveitamento da população de São João 

da Barra nos empreendimentos industriais no futuro. 

 

Os dados relativos ao mercado de trabalho apresentados no próximo tópico complementam 

a análise desse cenário. 

 

c) Setor Terciário 

 

A realidade do setor terciário local (FOTOS 7.4.4.3.2-9 e 7.4.4.3.2-10) caracteriza-se, de 

modo geral, pelos seguintes fatores: 

 

1. Carência de serviços bancários no território; 

2. Aumento do número de comércios complementares às atividades industriais (materiais 

de construção e restaurantes); 

3. Melhoria da estrutura dos comércios em beira de estrada e eixos estruturadores de 

transporte; 

4. Aquecimento sazonal do setor formal ou informalmente nos períodos de veraneio 

(quiosques e centros comerciais). 

 

O quarto ponto apresenta importância destacada, tendo em vista o expressivo aumento 

populacional observado nas estações de verão. O movimento acaba por criar um ciclo 

econômico bastante definido na localidade, no qual uma série de estabelecimentos terá seu 

funcionamento concentrado exclusivamente em determinado período do ano. 
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FOTO 7.4.4.3.2-9: Avenida com concentração de atividades de comércio e serviços, na  

Sede de São João da Barra 

 

 

 

FOTO 7.4.4.3.2-10: Empreendimento comercial em Grussaí  

 

A carência em termos de serviços financeiros, por sua vez, indicada no ponto 1, pode ser 

observada sobretudo nos Distritos, e causa uma série de transtornos à população residente. 

Esta necessita se deslocar a lugares por vezes distantes, para a realização de atividades 

básicas, como pagamento de contas e movimentações bancárias.  

 

Conforme relato das entrevistas de campo, o arrefecimento das atividades industriais após 

a saída do Grupo X levou ao fechamento de diversos negócios iniciados quando da 
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implantação do Complexo Logístico e Industrial. Paradoxalmente, o cenário desfavorável 

conduz a uma boa aceitação de parte da população residente à instalação de novos 

empreendimentos que proporcionem oportunidades de retomada ou início de negócios 

ligados ao setor terciário. 

 

7.4.4.3.3 Mercado de Trabalho 

 

a) População Ocupada 

 

O QUADRO 7.4.4.3.3-1 reúne as informações relacionadas à população ocupada em São 

João da Barra, segundo as faixas etárias. 

 

Observa-se que as maiores proporções de ocupados ocorrem para os indivíduos entre 25 e 

54 anos (uma faixa final acima daquela visualizada em Campos dos Goytacazes). O 

percentual total de ocupação do município apresenta-se acima da média microrregional 

(47%), mas menor que o patamar nacional (53%). Entre os anos de 2000 e 2010, tem-se um 

aumento da P.O. local em 39% (16 pontos percentuais acima que Campos), passando de 

9.952 para 13.820 pessoas.  

 

QUADRO 7.4.4.3.3-1 

 POPULAÇÃO OCUPADA POR GRUPOS DE IDADE (2010) 

 

Grupos de idade 

Variável 

Pessoas de 10 

anos ou mais de 

idade (Pessoas) 

Pessoas de 10 anos ou mais 

de idade, ocupadas na 

semana de referência 

(Pessoas) 

Percentual 

10 a 14 anos 2.671 119 4% 

15 a 19 anos 2.826 911 32% 

20 a 24 anos 2.743 1.624 59% 

25 a 29 anos 2.681 1.921 72% 

30 a 34 anos 2.527 1.645 65% 

35 a 39 anos 2.263 1.742 77% 

40 a 44 anos 2.401 1.568 65% 

45 a 49 anos 2.255 1.513 67% 

50 a 54 anos 2.124 1.421 67% 

55 a 59 anos 1.534 848 55% 

60 a 69 anos 2.535 910 36% 

70 anos ou mais 1.856 202 11% 

Total 28.416 14.424 51% 

Fonte: SIDRA-IBGE 
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O valor do rendimento médio nominal do município sai de R$ 344,23 (trezentos e quarenta 

e quatro reais e vinte e três centavos) em 2000, para R$ 960,54 (novecentos e sessenta 

reais e cinquenta e quatro reais) em 2010, um aumento de 179%. A variação mostra-se 72 

pontos percentuais maior que a nacional (649,20 – 1.344,70). 

 

A distribuição espacial das pessoas com rendimentos – QUADRO 7.4.4.3.3-2 – aponta que 

a maioria delas reside na Sede do município de São João da Barra, seguidas dos residentes 

do Distrito de Atafona (área de concentração da atividade pesqueira). O número total de 

pessoas com rendimentos é 21% maior que o da população ocupada (17.419 contra 14.424). 

 

QUADRO 7.4.4.3.3-2 

 POPULAÇÃO DE 10 ANOS OU MAIS COM RENDIMENTOS, POR DISTRITOS (2010) 

 

Distrito 

Pessoas de 10 

anos ou mais de 

idade 

Pessoas de 10 anos 

ou mais de idade, 

com rendimento 

Valor do rendimento 

nominal médio 

mensal 

São João da 

Barra (Sede) 
8439 5402 942,75 

Atafona 5767 3546 878,66 

Barcelos 3926 2387 761,19 

Cajueiro 87 55 938,25 

Grussaí 5364 3159 967,74 

Pipeiras 4828 2870 612,6 

Fonte: SIDRA IBGE 

 

O maior valor nominal dos rendimentos é encontrado no Distrito de Grussaí (área de vocação 

turística) e o menor em Pipeiras (área de vocação agrícola). A disparidade dos valores, 

bastante significativa, é da ordem de R$ 330,15. A média de pessoas com 10 anos ou mais 

com rendimentos é de 61%, sendo o maior percentual encontrado na Sede (64%) e os 

menores em Grussaí e Pipeiras (59%). 

 

b) Distribuição setorial do emprego 

 

A FIGURA 7.4.4.3.3-1 apresenta os dados da distribuição do emprego formal por setores de 

São João da Barra, entre 1990 e 2013. 
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FIGURA 7.4.4.3.3-1 

 DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS EMPREGOS FORMAIS (1990-2013)

 

Fonte: elaboração própria 

 

O setor industrial – à parte da construção civil - percebe a maior queda percentual em termos 

de emprego de mão de obra. Sua participação sai de 41% do total da mão de obra 

empregada em 1990, para 10% em 2013, acompanhada também de uma queda em termos 

absolutos do número de postos de trabalho – que passam de 1.342 para 981 no período, 

variação negativa de 27%. No ano 2010, ocorre o vale de empregabilidade industrial, com a 

formalização de pouco mais de 470 postos de trabalho. Cabe notar, no entanto, a 

recuperação do setor nos três últimos anos do período, onde o número de empregos formais 

mais que dobra. 

 

Destaca-se na FIGURA 7.4.4.3.3-1, o expressivo incremento percentual dos empregos na 

Construção Civil, passando de 0 para 33% no período. Em termos absolutos, o número de 

pessoas empregadas no setor passa de 6 para 3.294. A maior variação, observada entre 

2005 e 2010, é explicada tendo em vista o período da implantação do Complexo Logístico e 

Industrial do Porto do Açu. 

 

Complementarmente, sublinha-se a estabilidade percentual do setor de Comércio. Contudo, 

no quantitativo de mão de obra empregada, ocorre variação positiva de 232%, passando de 

249 para 805 postos de trabalho.  

 

Por fim, o Setor de Serviços demonstra oscilação ao longo do tempo, mas com patamares 

percentuais praticamente iguais em 1990 e 2013. A variação em termos absolutos de 

pessoal empregado é de 192%. 

 

O QUADRO 7.4.4.3.3-3 decompõe os setores acima segundo a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas – CNAE 2.0. 

.
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QUADRO 7.4.4.3.3-3 

 EMPREGOS FORMAIS POR SETORES SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE 2.0) (2007-2012) 

 

Classificação das Atividades 
Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Construção 592 1.292 1.590 1.747 2.820 3.134 3.295 

Administração pública, defesa e seguridade social 2.129 2.211 2.252 3.583 3.001 2.636 3.078 

Indústrias de transformação 448 441 377 374 417 946 961 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 488 569 597 648 701 691 803 

Alojamento e alimentação 119 169 178 261 310 368 384 

Transporte, armazenagem e correio 21 61 109 115 144 156 348 

Saúde humana e serviços sociais 138 151 151 152 170 281 310 

Atividades administrativas e serviços complementares 57 88 92 159 472 259 255 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura 211 176 192 168 142 121 131 

Educação 52 49 56 53 69 71 106 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 21 18 20 33 36 82 63 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 34 32 33 33 53 51 55 

Outras atividades de serviços 17 21 22 33 39 30 36 

Artes, cultura, esporte e recreação 14 18 29 25 38 25 31 

Serviços domésticos 2 3 1 - - - 12 

Informação e comunicação 4 2 2 2 5 13 9 

Indústrias extrativas 4 1 - - 1 1 6 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 9 4 9 7 7 6 5 

Atividades imobiliárias - - 1 1 - 2 3 

Eletricidade e gás - 6 4 3 1 - - 

Total 4.360 5.312 5.715 7.397 8.426 8.873 9.891 

Fonte: MTE/RAIS, vários anos 
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Ao contrário do observado em Campos dos Goytacazes, São João da Barra apresenta um 

processo de constante crescimento do emprego de mão de obra formal. A variação no valor 

total deste indicador é da ordem de 127%, sendo o período entre 2009 e 2010 o que 

apresenta maior acréscimo, com a criação de 1.682 novos postos de trabalho. Dessa forma, 

o aumento do desemprego percebido e relatado em entrevistas pela população residente e 

pelos gestores públicos localiza-se entre os setores de trabalho informal ou entre não 

residentes no município. 

 

O categoria “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura” é a única que 

apresenta variação negativa no período analisado, - 38%.  O fato confirma os relatos 

coletados em pesquisa de campo que atestam sobre a migração da mão de obra dos setores 

tradicionais para os mais intensivos em capital. Entre 2007 e 2013, a participação percentual 

da atividade no volume total de empregos passa de 5% para 1,32%. 

 

Em termos de variação percentual positiva, as cinco categorias de maior destaque são: 

 

1. Transporte, armazenagem e correio: 1.557%; 

2. Serviços Domésticos: 500%; 

3. Construção: 457%; 

4. Alojamento e alimentação: 223%; 

5. Atividades profissionais, científicas e técnicas: 200%; 

 

As atividades 1, 2, 4 e 5, apesar da representativa variação, mostram-se pouco significantes 

em relação ao volume total de emprego. Todas elas assumem patamares menores que 5%. 

A categoria “Construção”, por sua vez, assume ao mesmo tempo a terceira maior variação 

positiva e o primeiro lugar em termos de participação percentual no total de empregos 

formais, igual a 33,3% em 2013. A ela, segue-se “Administração pública, defesa e 

seguridade social”, com participação igual a 31,12%.  

 

Este cenário virtuoso revela, contudo, a dependência local da empregabilidade advinda do 

momento de instalação dos grandes empreendimentos do Complexo Logístico e Industrial. 

O arrefecimento desses tende a causar complicações no que concerne à geração de 

emprego e renda para a população residente. 

 

A maior concentração setorial dos empregos em comparação a Campos dos Goytacazes 

reforça essa impressão. Percebe-se que as 4 primeiras atividades listadas na Tabela 

representam mais de 80% do total de empregos gerados. Sozinhas, a “Construção” e a 

“Administração Pública” respondem por 64,43% desse volume. A “Indústria de 

Transformação” e o “Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas” 

assumem, respectivamente, os percentuais de 9,72% e 8,12%. As cinco atividades 

subsequentes (Alojamento, Transporte, Saúde humana, Atividades administrativas e 

Agricultura) abarcam 14,4% e outras 10 pouco mais que 3%. 
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Acompanhando o cenário de aumento dos empregos da Indústria e Construção, o setor de 

“Alojamento e alimentação” aumenta também seu total de empregados entre 2007 e 2012. 

Este setor é impulsionado , em grande parte, pelo investimento em estabelecimentos 

comerciais locais, voltados para atender à mão de obra residente e migrante ao município, 

através da demanda gerada pela  implantação  de novos  empreendimentos (FOTO 

7.4.4.3.3-1 e FOTO 7.4.4.3.3-2). Conforme apontado nos relatos de campo, diversos 

proprietários e/ou empreendedores investiram recursos na melhoria e expansão de suas 

estruturas voltadas a esse tipo de serviço. O arrefecimento das atividades do Porto conduziu, 

consequentemente, ao fechamento ou descontinuidade desses investimentos. 

 

 

 

FOTO 7.4.4.3.3-1: Estabelecimento comercial reformado em período recente. 

Setor de alimentação 
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FOTO 7.4.4.3.3-2: Construções residenciais recentes para alojamentos e veraneio.  

 

A partir dos dados expostos, destaca-se a elevação do número de contratações para a 

Indústria de Transformação, que tem seu contingente de mão de obra mais que duplicado, 

devido aos investimentos realizados no município. Como sinalizado anteriormente, para 

além das instalações no Complexo Logístico e Industrial, indústrias de menor porte 

encontram-se instaladas ao longo do tecido urbano local. 

 

Acompanhando a evolução no volume de mão de obra empregada, o números de 

empreendimentos existentes no município de São João da Barra apresenta aumento em 

praticamente todas as categorias e atividades. O QUADRO 7.4.4.3.3-4 apresenta tais 

informações para o período 2006 – 2012, conforme disponibilizado pelo SIDRA-IBGE. 
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QUADRO 7.4.4.3.3-4 

 NÚMERO DE ESTABELECIMENTO POR CATEGORIA DE ATIVIDADE (2006-2012) 

 

Classificação 
Ano Var. 

(%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 268 257 247 270 315 309 319 19% 

Outras atividades de serviços 32 46 61 65 72 84 100 213% 

Alojamento e alimentação 25 34 26 32 33 46 51 104% 

Indústrias de transformação 44 45 41 41 46 40 39 -11% 

Construção 11 19 23 22 32 34 34 209% 

Atividades administrativas e serviços complementares 21 20 30 28 32 24 33 57% 

Artes, cultura, esporte e recreação 22 26 24 23 21 20 22 0% 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 14 16 13 14 16 19 20 43% 

Transporte, armazenagem e correio 6 10 10 18 15 16 19 217% 

Saúde humana e serviços sociais 7 8 9 12 13 10 14 100% 

Educação 16 20 14 15 14 9 10 -38% 

Informação e comunicação 8 8 5 4 7 8 8 0% 

Atividades imobiliárias 3 3 3 4 3 4 7 133% 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 12 3 4 1 2 3 6 -50% 

Administração pública, defesa e seguridade social 4 4 4 4 4 4 4 0% 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 3 3 3 2 1 3 3 0% 

Indústrias extrativas 2 1 2 2 2 1 1 -50% 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 2 2 1 - 1 2 1 -50% 

Eletricidade e gás - 2 1 1 1 1 - - 

Total 500 527 521 558 630 637 691 38% 

Fonte: SIDRA-IBGE 
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Entre os dados do IBGE, destacam-se os aumentos nos setores de Transporte, 

armazenagem e correio (217%), Outras atividades de serviços (213%), Construção (209%) 

e Alojamento e Alimentação (104%). Em todos eles o acréscimo no número de 

empreendimentos representou também um maior emprego de mão de obra. Em termos de 

participação proporcional, tais categorias apresentam percentuais respectivos de 2,75%; 

14,47%; 4,92%; e 7,38% em relação ao total de estabelecimentos. 

 

A categoria “Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas”, empregadora de 

pouco mais de 8% da população local, preenche 46% do número final de empresas 

estabelecidas, mostrando-se como atividade altamente pulverizada e difundida no território 

municipal, semelhante ao caso de Campos dos Goytacazes.  

 

Movimentos antitéticos (queda do número de estabelecimentos com aumento da mão de 

obra empregada) são observados de forma expressiva nos seguintes setores: Indústrias de 

Transformação (-11%; 115%), Educação (-38%; 104%) e Indústrias extrativas (-50%; 50%). 

As atividades “Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação” bem 

como as relacionadas ao setor primário passaram por variações negativas, também no que 

tange ao número de estabelecimentos. 

 

Sublinha-se, por fim, a variável da distribuição dos empreendimento segundo a faixa de 

pessoal ocupado. O QUADRO 7.4.4.3.3-5 apresenta essas informações. 

 

QUADRO 7.4.4.3.3-5 

 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR FAIXA DE PESSOAL  

OCUPADO (2006-2012) 

 

Pessoal 

ocupado 

Ano / Número de empresas 
Participação 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0 a 4 397 415 392 438 480 479 526 76,12% 

5 a 9 62 74 75 65 79 82 93 13,46% 

10 a 19 23 19 32 35 48 54 50 7,24% 

20 a 29 6 8 8 6 10 10 13 1,88% 

30 a 49 4 2 6 7 6 4 4 0,58% 

50 a 99 2 3 1 2 2 3 0 0% 

100 a 249 3 3 4 1 2 1 2 0,29% 

250 a 499 2 2 2 2 - 1 0 0% 

500 ou > 1 1 1 2 3 3 3 0,43% 

Total 500 527 521 558 630 637 691 100% 

Fonte: SIDRA-IBGE 
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Observa-se expressiva predominância das empresas de pequeno porte, sobretudo aquelas 

que possuem entre 0 e 4 indivíduos empregados. As 2 primeiras faixas de pessoal ocupado 

apresentadas correspondem a 90% do valor total de estabelecimentos locais. 

 

As variações percentuais por faixa apontam os maiores crescimentos nos estabelecimentos 

que ocupam entre 500 ou mais indivíduos (200%), entre 10 e 19 (117%) e entre 20 e 29 

(117%). Aumentos consideráveis também são vistos entre as faixas de 0 a 4 e de 5 a 9 com 

percentuais iguais respectivamente a 32 e 50%. Nas demais faixas, apresenta-se um 

decrescimento do número de estabelecimentos.  

 

Assim, os movimentos do mercado de trabalho do município de São João da Barra apontam 

em conjunto para as seguintes características: 

 

1. A presença do setor de Construção como maior empregador formal na localidade, 

sustentando e promovendo novos estabelecimentos ao longo do tempo;  

2. A Indústria de Transformação apresenta trajetória crescente em termos de mão de 

obra empregada, mas decrescente no que tange ao número de estabelecimentos 

existentes; 

3. No setor terciário destacam-se as atividades de “comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas” e de “alojamento/alimentação”; 

4. As atividades ligadas ao setor primário tem sua importância diminuída, tanto em 

termos de mão de obra empregada como de número de estabelecimentos e ele 

dedicados;  

5. Os empreendimentos entre 0 e 4 pessoas ocupadas são aqueles de maior proporção 

na localidade, ainda que sejam observadas significativas variações nos 

estabelecimentos de grande porte, sobretudo os com 500 funcionários ou mais. 

 

O QUADRO 7.4.4.3.3-6 reúne os índices da Taxa de Desocupação e de informalidade para 

São João da Barra, em comparação com o Estado e o País. 

 

QUADRO 7.4.4.3.3-6 

 TAXA DE DESOCUPAÇÃO E INFORMALIDADE PARA PESSOAS COM 18 ANOS 

 OU MAIS (%)(2000, 2010) 

 

Índice 
Brasil Rio de Janeiro São João da Barra 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

T_DES 15,39 7,98 17,20 8,93 14,01 8,58 

T_DES18M 13,82 7,29 16,05 8,36 13,00 8,18 

T_FUNDINF 48,71 35,24 37,79 26,20 62,21 45,16 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 
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Os dados indicam a redução da taxa de indivíduos sem ocupação entre 2000 e 2010, 

acompanhando a trajetória geral do Estado e do País. Esta redução, no entanto, acontece 

em ritmo menor em São João da Barra (5,43 pontos percentuais) do que no Estado do Rio 

de Janeiro (8,27) e no Brasil (7,41), demonstrando que o município está em uma posição 

acima das médias estadual e nacional em termos da variável tratada. Quando a Taxa de 

desocupação se refere apenas à população com idade superior a 18 anos, observa-se da 

mesma forma, uma queda do percentual no município, ainda que menor que aquela do nível 

geral. Mais uma vez, a redução mostra-se inferior à observada no Rio de Janeiro e no Brasil. 

 

O indicador T_FUNDIN18MINF - razão entre as pessoas com 18 anos ou mais, sem ensino 

fundamental completo e com ocupação informal - apresenta, como nos outros casos, uma 

trajetória decrescente no período. Para esse caso, a variação negativa se mostra mais 

elevada, tanto em relação ao Estado, quanto ao País – 17,05 pontos percentuais contra 

11,59 e 13,47, respectivamente. Apesar da expressiva queda, o índice final apresenta-se 

consideravelmente superior ao das outras unidades geográficas. 

 

Tal realidade pode indicar tanto a queda no número de pessoas com mais de 18 anos sem 

ensino fundamental completo, quanto a transição desses do mercado informal para o formal. 

Tendo em vista a queda da taxa de desocupação acompanhada por uma variação positiva 

dos postos formais de trabalho nos últimos anos, apreende-se que a queda do indicador 

pode remeter à melhoria de ambos os fatores de sua composição.  

 

7.4.4.3.4 Distribuição de Renda e Desigualdade 

 

a) Renda domiciliar e individual 

 

No QUADRO 7.4.4.3.4-1 são apresentados os dados relativos à distribuição dos 

rendimentos domiciliares locais. 
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QUADRO 7.4.4.3.4-1 

 NÚMERO DE DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTO E  

VARIAÇÃO DECENAL (2000, 2010) 

 

Classes de rendimento 

(salários mínimos) 

Número de domicílios Variação 

decenal 2000 2010 

Até 1/4 5 58 1060% 

Mais de 1/4 a 1/2 65 231 255% 

Mais de 1/2 a 1 1.173 2.324 98% 

Mais de 1 a 2 1.921 3.167 65% 

Mais de 2 a 3 1.250 1.714 37% 

Mais de 3 a 5 1.573 1.495 -5% 

Mais de 5 a 10 1.275 860 -33% 

Mais de 10 a 15 270 179 -34% 

Mais de 15 a 20 100 83 -17% 

Mais de 20 a 30 68 32 -53% 

Mais de 30 47 20 -57% 

Sem rendimento 403 466 16% 

Total 8.150 10.629 30% 

Fonte: SIDRA-IBGE 

 

O cenário da distribuição de rendimentos em São João da Barra mostra-se bastante 

semelhante àquele observado em Campos dos Goytacazes e na maior parte dos municípios 

brasileiros. O aumento do número de domicílios ocorre conjuntamente com o achatamento 

da remuneração dos indivíduos neles presentes.  

 

Destacam-se as faixas até ¼ e de ¼ a ½ salários mínimos, nas quais o número de domicílios 

presentes tem variação respectivamente de 1060% e 255%, ainda que tenham baixa 

representatividade no valor total. O número de domicílios sem rendimentos apresenta 

singelo aumento no período de 2000 a 2010.  

 

A faixa de rendimento central (3 a 5 s.m.) sofre leve redução, mostrando-se como ponto de 

inflexão da trajetória de variações positivas nas classes de rendimento anteriores a ela. À 

medida em que aumentam as remunerações, maiores mostram-se também as variações 

negativas no número de domicílios. 

 

A realidade demonstra que o crescimento dos empregos formais nos setores da indústria e 

outros setores posicionam-se em postos de trabalho de menor especialização e 

recebimentos reduzidos. 

 

As FIGURAS 7.4.4.3.4-1 e 7.4.4.3.4-2 abaixo ilustram a participação percentual de cada 

classe de rendimento nos anos destacados.  
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FIGURA 7.4.4.3.4-1 

 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTO 

(2000) 

 

 

 

FIGURA 7.4.4.3.4-2 

 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTO 

(2010) 

 

 

Enquanto, no ano 2000, 46% dos domicílios não possuíam ou percebiam rendimentos até 1 

salário mínimo, tal percentual sobe para 62% em 2010, variando positivamente em 35% - 

percentual idêntico ao de Campos dos Goytacazes. Nas faixas mais altas – acima de 5 

salários mínimos – o percentual passa de 22% para 11% entre 2000 e 2010, variação 

negativa de -50%. O QUADRO 7.4.4.3.4-2 apresenta a distribuição espacial desses 

domicílios entre os distritos municipais. 
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QUADRO 7.4.4.3.4-2 

 NÚMERO DE DOMICÍLIOS POR CLASSES DE RENDIMENTOS (2010) 

 

Classes de rendimento 

(salários mínimos) 

Número de Domicílios por Distrito 

Sede Atafona Barcelos Cajueiro Grussaí Pipeiras 

Até 1/4 9 17 9 0 12 11 

Mais de 1/4 a 1/2 41 80 25 1 23 61 

Mais de 1/2 a 1 563 451 272 11 447 580 

Mais de 1 a 2 875 623 456 9 535 669 

Mais de 2 a 3 517 323 278 5 337 254 

Mais de 3 a 5 550 302 195 4 289 155 

Mais de 5 a 10 359 173 90 2 178 58 

Mais de 10 a 15 83 39 11 1 42 3 

Mais de 15 a 20 24 24 7 0 27 1 

Mais de 20 a 30 13 10 4 1 3 1 

Mais de 30 6 6 1 0 6 1 

Sem rendimento 93 83 54 0 129 107 

Total 3133 2131 1402 34 2028 1901 

Fonte: SIDRA-IBGE 

 

Proporcionalmente, observa-se que o Distrito de Cajueiro é o que apresenta maior 

participação de domicílios nas faixas com rendimentos de até 1 salário mínimo (35,29%), 

seguido de Pipeiras (34,3%). Esse último concentra também o maior número absoluto de 

domicílios nessas condições, igual a 652. Os menores percentuais encontram-se na Sede 

(19,7%) e em Barcelos (21,83%).  

 

Os dados relativos aos recebimentos individuais – QUADRO 7.4.4.3.4-3 – apontam, 

complementarmente, para essa deterioração dos rendimentos. 
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QUADRO 7.4.4.3.4-3 

 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE POR CLASSE DE RENDIMENTO 

NOMINAL MENSAL E PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL (2000, 2010) 

 

Classes de rendimento 

(salários mínimos) 

Número de pessoas Percentual 

2000 2010 2000 2010 

Até 1 5.430 9.235 23,8% 32,5% 

Mais de 1 a 2 4.355 5.774 19,1% 20,3% 

Mais de 2 a 3 1.476 1.754 6,5% 6,2% 

Mais de 3 a 5 1.321 1.278 5,8% 4,5% 

Mais de 5 a 10 1.014 640 4,4% 2,3% 

Mais de 10 a 20 169 167 0,7% 0,6% 

Mais de 20 74 78 0,3% 0,3% 

Sem rendimento 8.975 9.489 39,3% 33,4% 

Total 22.814 28.415 100% 100% 

Fonte: SIDRA-IBGE 

 

No agregado, percebe-se que mais de 85% da população encontra-se na faixa sem 

rendimento ou com remuneração até dois salários mínimos, movimento correspondente ao 

dos domicílios de modo geral.  

 

Observam-se variações positivas nas três primeiras classes de rendimento apresentadas, 

bem como na última. Para as pessoas com rendimentos até 1 salário mínimo, ocorre 

acréscimo igual a 70%, enquanto nas duas faixas subsequentes o aumento é de 37% e 19%. 

Estes percentuais são maiores que o da variação global da população – 25% ou 5.601 

pessoas – indicando que é por tais faixas que se estabelece a porta de entrada do 

recebimento de salários. 

  

Nas demais classes de rendimento, a queda na participação percentual delas sobre o valor 

total é acompanhada de variações negativas. A queda mais significativa concentra-se na 

faixa de 5 a 10 salários mínimos, igual a -37%. Nas demais, o número de indivíduos 

permanece praticamente estável.  

 

Assim como ocorre em Campos dos Goytacazes, a ampliação da base remunerada de São 

João da Barra se dá, majoritariamente, pelas classes de rendimentos mais baixas, com 

recebimentos até 2 salários mínimos. No entanto, conforme apontado pelo Secretário de 

Planejamento local, a baixa remuneração não deve ser interpretada, necessariamente, como 

sinal de condições miseráveis de vida, sobretudo nas comunidades mais tradicionais. Isso 

se dá uma vez que, além dos salários, boa parte das famílias mantém condições favoráveis 

de subsistência através de atividades agrícolas ou de pequenas criações de animais. 
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b) Pobreza e Desigualdade 

 

A respeito dos patamares de pobreza e desigualdade em São João da Barra, são utilizados 

os mesmo índices apontados para a cidade de Campos dos Goytacazes (item 3.3.2) para 

realizar esta análise. O QUADRO 7.4.4.3.4-4 reúne tais informações. 

 

QUADRO 7.4.4.3.4-4 

 PIND, PPOB, GINI e R2040 (1991, 2000, 2010) 

 

Índice 
Brasil Rio de Janeiro São João da Barra 

1991 2000 2010 1990 200 2010 1991 2000 2010 

PIND 18,64 12,48 6,62 7,24 3,64 1,98 14,44 7,93 3,69 

PPOB 58,53 48,39 32,56 45,76 32,56 22,26 68,37 55,77 33,45 

GINI 0,63 0,64 0,60 0,61 0,60 0,59 0,51 0,50 0,48 

R2040 20,01 19,71 14,83 15,87 15,37 13,79 9,23 8,92 8,32 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 

 

Ao analisar o QUADRO 7.4.4.3.4-4, observa-se queda em todos os indicadores destacados, 

indicando relativa diminuição nas condições de vulnerabilidade econômica e desigualdade 

do município, entre 2000 e 2010. 

 

No PIND - proporção de indivíduos extremamente pobres -, percebe-se considerável 

redução no período analisado, saindo de 14,44 para 3,69 (pouco acima do valor de Campos 

dos Goytacazes). A maior queda percentual se dá na década de 2000 – igual a 53% -, 

demonstrando relativa aceleração do ritmo de redução do indicador no período recente. 

Comparativamente às outras unidades geográficas, percebe-se que, apesar da redução, 

São João da Barra tem também índice bastante superior ao estadual ao longo de todo o 

período – 3,69 contra 1,98 em 2010. Por outro lado, a localidade encontra-se em posição 

vantajosa em relação às condições nacionais.  

 

A propensão à pobreza – PPOB – também passa por significativa redução, apresentando 

variação negativa de 51% no período, equivalente ao percentual estadual, mas maior que a 

nacional – 44%. Tal referência é importante, uma vez que aponta a capacidade local em não 

apenas retirar as famílias da extrema pobreza, mas também evitar que outras encontre-se 

futuramente em tal situação.  

 

Apesar da maior variação percentual em relação ao Brasil entre 1991 e 2010, a proporção 

final de propensos à pobreza em São João da Barra encontra-se maior que o parâmetro 

nacional. Na última década, o País, em geral, alcançou maior avanço na redução do 

indicador. Ao comparar o município com o Estado, percebe-se larga diferença entre os 

valores calculados – 11,19 pontos percentuais –, demonstrando que São João da Barra 

possui um número de famílias propensas à pobreza acima da média estadual. 
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Em termos de desigualdade de renda, São João da Barra, como Campos dos Goytacazes, 

se destaca no cenário comparativo do período. O município apresenta significativa redução, 

tanto no índice de GINI, como na Razão 20 por 40, demonstrando queda na concentração 

de recursos locais. Entretanto, como visto anteriormente, essa melhor distribuição acontece 

através de uma ampliação das bases de menor remuneração.  

 

As variações negativas do índice de GINI e da R2040 em São João da Barra são da ordem 

de 10% e 6% respectivamente. Nesse último, o valor igual a 8,32 em 2010 indica que a 

renda média per capita dos 20% mais ricos é 8 vezes maior que a dos 40% mais pobres. 

Em comparação a Campos dos Goytacazes, São João da Barra apresenta valores menores 

para ambos os índices, indicando melhor distribuição de renda que no município polo. 

 

Observa-se, de maneira semelhante, que, se por um lado a distribuição dos rendimentos 

domiciliares e individuais locais estabelece um elevado percentual de famílias concentradas 

nas faixas com recebimento até 2 salários mínimos, por outro há um movimento de 

progressiva equalização das condições de vida e sobrevivência através da melhor 

distribuição de renda.  

 

Com base nos indicadores, percebe-se que os empreendimento econômicos dos últimos 

anos e a riqueza por eles gerada favorece, em certo sentido, a economia local, por meio da 

absorção de mão de obra e possibilitando, juntamente com outros fatores, a retração das 

desigualdades. 

 

7.4.4.3.5 Finanças Públicas 

 

a) Receitas e Despesas Orçamentárias 

 

O QUADRO 7.4.4.3.5-1 apresenta os dados relacionados às Receitas arrecadadas em São 

João da Barra no último decênio. Há um movimento crescente do volume de receitas, com 

variação total de 513%. Percebe-se também um grande salto positivo entre o primeiro e o 

segundo período expressos no QUADRO 7.4.4.3.5-1. Esse crescimento é estimulado, 

sobretudo, pelo repasse dos royalties de petróleo e pelo aumento das receitas tributárias 

locais. 
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QUADRO 7.4.4.3.5-1 

 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS (2004-2006, 2011-2013) 

 

Ano Receitas Orçamentárias FPM Receitas Tributárias 

2004 64.034.626,53 5.950.835,92 2.199.595,33 

2005 72.960.413,25 6.919.657,17 1.923.514,58 

2006 85.870.536,98 11.243.724,38 2.044.381,49 

Variação P1 34% 89% -7% 

2011 339.231.831,68 13.096.271,65 19.770.754,11 

2012 356.929.407,23 13.474.764,22 42.150.336,70 

2013 392.667.169,36 14.415.751,98 68.936.927,37 

Variação P2 16% 10% 249% 

Variação Total 513% 142% 3034% 

Fonte: STN 

 

É possível observar que entre o primeiro e o segundo períodos analisados, o Fundo de 

Participação dos Municípios apresenta trajetória decrescente em termos de participação 

percentual sobre as Receitas Orçamentárias, passando de 13% em 2006 para 4% em 2011. 

As Receitas Tributárias tem seu percentual aumentado de 4% em 2004 para 18% em 2013, 

apontando, assim, para o reforço expressivo da capacidade de auto financiamento da 

localidade. 

 

A composição de tais receitas será realizada, sobretudo, pela arrecadação do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, que apresenta variação de 5.644% entre 2004 e 

2013 (QUADRO 7.4.4.3.5-2). 

 

QUADRO 7.4.4.3.5-2 

 ARRECADAÇÃO DO IPTU, ITBI E ISSQN (2004-2006, 2011-2013) 

 

Ano Receitas Tributárias IPTU ITBI ISSQN 

2004 2.199.595,33 482.057,21 139.686,03 996.095,47 

2005 1.923.514,58 487.576,49 189.378,96 750.186,89 

2006 2.044.381,49 537.460,20 85.244,56 919.528,75 

Variação P1 -7% 11% -39% -8% 

2011 19.770.754,11 1.047.629,63 1.641.910,56 12.719.717,95 

2012 42.150.336,70 1.106.991,52 1.630.356,83 33.028.500,36 

2013 68.936.927,37 1.073.392,14 1.619.872,15 57.218.933,02 

Variação P2 249% 2% -1% 350% 

Variação Total 3034% 123% 1060% 5644% 

Fonte: STN 
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O ISSQN tem aumento considerável em sua participação sobre as Receitas Tributárias, 

alcançando o patamar de 83% sobre o volume total em 2013. Os demais impostos, 

sobretudo o IPTU, sofrem retração do percentual, apesar das expressivas variações em 

termos absolutos. Para o ITBI, o aumento em 1060% sinaliza para o aumento dos negócios 

imobiliários realizados na localidade e, simultaneamente, para o aumento dos valores de 

negociação. 

 

A respeito desse tópico, apreende-se, pelo trabalho de campo, que os investimentos 

econômicos elevam consideravelmente o nível dos preços dos imóveis. A saída do Grupo X 

e a retração das atividades do Porto interrompem parcialmente esse processo de aumento, 

mantendo os valores em patamares mais elevados que antes do início dos projetos. 

 

Os royalties advindos da extração do petróleo serão, por sua vez, as principais fontes de 

recursos municipais. No exercício de 2013, o volume de repasses alcançou a ordem de R$ 

193.925.394,90, ou seja, 49% do volume das Receitas Orçamentárias. 

 

As Despesas Orçamentárias também apresentam comportamento crescente ao longo dos 

anos. A variação é da ordem de 592%, passando de R$ 54.130.864,67 para R$ 

374.638.441,17 entre 2004 e 2013. Como no caso de Campos dos Goytacazes, as funções 

principais de gastos encontram-se na Administração, Saúde, Educação e Urbanismo, 

conforme expresso na FIGURA 7.4.4.3.5-1. Destaca-se, ainda, a Assistência Social, que 

concentra 8% das despesas para 2013. Agrupadas, tais funções correspondem a 83% do 

total. 

 

FIGURA 7.4.4.3.5-1 

 PERCENTUAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (2013) 

 

Fonte: elaboração própria 
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Na categoria “Outros”, encontram-se 11 diferentes funções, entre as quais destacam-se as 

de Comércio e Serviços (4,62%) e Gestão Ambiental (3,07%). As demais categorias 

apresentam patamares inferiores a 2%. 

 

b) Ativo Financeiro, Passivo Financeiro e Variações Patrimoniais 

 

O QUADRO 7.4.4.3.5-3 abaixo reúne as informações sobre as variáveis destacadas 

acima. 

 

QUADRO 7.4.4.3.5-3 

 ATIVO FINANCEIRO, PASSIVO FINANCEIRO, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS E 

PASSIVAS (2005-2006, 2011-2012) 

 

Ano Ativo Financeiro 
Passivo 

Financeiro 
VP Ativas VP Passivas 

2005 4.248.276,97 4.428.398,96 - - 

2006 9.389.864,37 6.950.019,72 - - 

Variação P1 121% 57% - - 

2011 163.801.231,05 113.105.727,45 371.860.663,54 270.367.342,87 

2012 89.466.105,26 103.571.254,88 420.563.956,05 314.879.484,70 

Variação P2 -45% -8% 13% 16% 

Variação Total 2006% 2239% 13% 16% 

Fonte: STN 

 

Percebe-se significativa variação na conta Ativo Financeiro da localidade – aumento de 

2006% -, simbolizando o aumento de liquidez da localidade na quitação de suas obrigações. 

Em período recente, contudo, tal disponibilidade sofre queda considerável. O Passivo, por 

sua vez acompanha o movimento de crescimento, simbolizando o aumento de obrigações 

financeiras de curto prazo.  

 

Já as variações patrimoniais demonstram que o município adquiriu mais patrimônio do que 

se viu obrigado a abrir mão. A variação anual mostra-se maior pelo lado Passivo – 16% - do 

que pelo Ativo - 13% -, apontando que, ao longo do tempo, esse processo pode ser revertido. 

 

c) Índices contábeis 

 

O Quociente de Execução Orçamentária para São João da Barra (QUADRO 7.4.4.3.5-4) 

sublinha que o município apresenta equilíbrio em suas contas, para todos os anos 

destacados. No entanto, a margem de segurança entre Receitas e Despesas é diminuída 

entre 2011 e 2013. 
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QUADRO 7.4.4.3.5-4 

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Quociente da Execução Orçamentária 

2004 2006 2011 2013 

1,18 1,03 1,26 1,05 

 

Como apontado, tem-se que, em 2013, a Receita Orçamentária era 5% maior que a Despesa 

Orçamentária Local, patamar igual a 26% em 2011. 

 

Contudo, o Quociente da Situação Financeira, calculado pela divisão do Ativo pelo Passivo 

Financeiro local, atesta para a instabilidade das Finanças Públicas de São João da Barra 

em termos de compromissos e obrigações de curto prazo (QUADRO 7.4.4.3.5-5). 

 

QUADRO 7.4.4.3.5-5 

QUOCIENTE DE SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Quociente de Situação Financeira 

2006 2012 

1,35 0,86 

 

A redução do índice sinaliza para a perda de liquidez local. Enquanto em 2006 o município 

possuía R$1,35 em disponibilidade para cada R$ 1,00 de dívida, essa proporção torna-se 

igual a 0,86 para 1 em 2012. 

 

Por outro lado, o Quociente de Variações Patrimoniais local apresenta resultados positivos 

(QUADRO 7.4.4.3.5-6). 

 

QUADRO 7.4.4.3.5-6 

QUOCIENTE DE RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

Quociente de Resultado das Variações Patrimoniais 

2011 2012 

1,38 1,34 

 

O resultado maior que 1 atesta para um movimento de mais aquisição do que de perda 

patrimonial nos anos destacados. No entanto, a análise conjunta ao QSF indica que tal 

aquisição é feita com base na contratação de obrigações de curto prazo, as quais serão 

sanadas com dificuldade. 
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Em termos gerais, destacam-se, para as Finanças Públicas:  

 

1. O crescimento considerável das receitas tributárias locais; 

2. O aumento das despesas em ritmo expressivo e superior ao das receitas orçamentárias; 

e  

3. Um cenário de equilíbrio fiscal estável, parcialmente comprometido, tendo em vista os 

compromissos financeiros de curto prazo existentes. 

 

7.4.4.3.6 Recuperação dos Pontos Analisados 

 

No âmbito das análises realizadas, foram destacados o seguintes pontos: 

 

1. Evolução considerável da participação percentual do PIB local na microrregião, além 

de aumento do PIB per capita; 

2. Participação cada vez maior da Indústria na composição do Produto, em detrimento 

do Setor de Serviços, majoritário até 2002; 

3. Caracterização das atividades ligadas ao setor primário em São João da Barra, 

sobretudo por trabalhos relacionados à subsistência da população: agricultura familiar 

e urbana, pecuária extensiva e pesca artesanal para comércio local e regional; 

4. Localização, no Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu, de significativa área 

voltada à instalação de condomínios industriais estacionárias, tendo em vista a 

retração dos investimentos nos últimos anos; 

5. Tecido urbano local preenchido por instalações industriais de menor porte, voltadas, 

dentre outros setores, à produção de cerâmica e serviços de terraplanagem; 

6. Distribuição espacial das pessoas com rendimentos, apontando que a maioria delas 

reside na Sede do município, seguida do Distrito de Atafona; 

7. Queda percentual do setor industrial – exclusive construção civil - em termos de 

emprego de mão de obra; 

8. Expressivo incremento percentual dos empregos na Construção Civil; 

9. Elevação do número de contratações para a Indústria de Transformação, com 

contingente de mão de obra mais que duplicado; 

10. Aumento do números de empreendimentos de pequeno e grande porte; 

11. Presença maciça dos domicílios entre as faixas de rendimento até 2 salários 

mínimos.,O Distrito de Cajueiro é aquele com maior participação de seus domicílios 

entre as faixas com rendimentos de até 1 salário mínimo, seguido de Pipeiras; 

12. Significativa redução no índice de GINI e na Razão 20 por 40, somada ao aumento do 

rendimento médio nominal percebido; 

13. Equilíbrio fiscal comprometido parcialmente, tendo em vista os compromissos 

financeiros de curto prazo existentes. 
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7.4.5 Infraestrutura 

 

7.4.5.1 Transportes 

 

Neste item, será examinada a rede de mobilidade entre os povoados e distritos da AID, e os 

municípios componentes da AII (São João da Barra e Campos dos Goytacazes).  

 

O principal acesso à área de influencia direta do empreendimento é feito pela BR-101 norte-

sul, além da BR-356, leste-oeste, que liga o norte fluminense a Minas Gerais, desde São 

João da Barra (FIGURA 7.4.5.1-1). Outro acesso rodoviário importante é a RJ-216, na 

direção de Campos para o litoral do Farol de São Tomé, que presta fundamentais serviços 

para as bases de apoio à exploração de petróleo na plataforma continental.  

 

Este eixo viário é de especial importância, pois, além de consolidar o eixo de expansão 

urbana que ocorre em suas margens, articula a região sul da AID com a sede de Campos 

dos Goytacazes, componente da AII. Esta articulação é possibilitada pelas empresas 

“Progresso”, “Tamandaré” e “Campos Tur” que realizam o trajeto que interliga a sede de 

Campos dos Goytacazes a Capela São Pedro e Barra do Açu. De acordo com pesquisa 

realizada pela CRA em 2010, para o Estudo de Impacto Ambiental da UTE Porto do Açu 

Energia S/A, cada uma das empresas citadas realiza em torno de 10 viagens diariamente, 

possibilitando o tráfego intermunicipal entre Mussurepe, Pipeiras e a porção centro – norte 

do município de Campos dos Goytacazes, até alcançar a sede municipal.  

 

As ferrovias Rio-Vitória, Campos-Recreio e Centro-Atlântica (FCA), em Minas Gerais, 

cruzam o território de Campos. Constitui-se na principal ligação da Região Sudeste com as 

Regiões Nordeste e Centro-Oeste do País, criando a possibilidade da ligação do município 

de Campos dos Goytacazes a estas regiões. 

 

As comunidades da AID e da AII recebem influência direta do eixo da RJ 216 e RJ 240. A 

RJ 216 articula o Distrito de Mussurepe, em Campos dos Goytacazes, à porção sul do 

município de São João da Barra, no Distrito de Pipeiras. A RJ 240 corta o referido município 

no sentido longitudinal, articulando as comunidades de Bajuru, ao sul, Mato Escuro, Água 

Preta, Papagaio, Campo da Praia, Rua Nova e Amparo, até alcançar a BR 356. Outras 

estradas vicinais municipais, em sua maior parte desprovidas de asfalto, complementam a 

malha viária local. 

 

Em relação ao transporte coletivo de São João da Barra, informações da Prefeitura indicam 

que o município conta com 12 linhas de ônibus que fazem trajetos municipais e 8 linhas 

intermunicipais. Entre estas últimas, a maioria liga o município com Campos dos 

Goytacazes.   
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7.4.5.2 Energia 

 

O fornecimento de energia elétrica em Campos dos Goytacazes e São João da Barra é feito 

pela companhia “Ampla”, consolidada no ano de 2004. Anteriormente a Ampla atuava sob o 

nome da antiga “Companhia de Eletricidade de Estado do Rio de Janeiro (Cerj)”, tendo suas 

atividades iniciadas em 1996, quando o fornecimento de energia foi privatizado. A 

companhia opera sob a direção do grupo empresarial espanhol “Endesa” e distribui energia 

elétrica em 66 municípios fluminenses. 

 

A maior parte da energia elétrica distribuída nesses municípios é gerada através de usinas 

hidrelétricas pertencentes à Furnas Centrais Elétricas S/A, através da Subestação de 

Campos. Outra parte da energia é gerada pela Usina Termelétrica de Campos, também 

pertencente a Furnas, com capacidade de gerar 30 MW de energia. Operante desde 1968, 

a Usina Termelétrica funciona de forma integrada com a Subestação de Campos, 

fornecendo energia para Campos dos Goytacazes e municípios circunvizinhos. 

 

Campos dos Goytacazes foi a primeira cidade da América Latina, e a terceira no mundo, a 

ter serviço público municipal de iluminação. O serviço era mantido através de uma 

termelétrica a vapor, inaugurada em 1883. 

 

O QUADRO 7.4.5.2-1, apresenta a evolução na cobertura do fornecimento de energia 

elétrica em Campos e São João da Barra e da cobertura a nível nacional, de acordo com os 

últimos Censos Demográficos realizados.  

 

QUADRO 7.4.5.2-1 

EVOLUÇÃO DA COBERTURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Espacialidades 

População em domicílios com 

energia elétrica (%) 

1991 2000 2010 

Brasil 84,84 93,46 98,58 

Rio de Janeiro 98,26 99,54 99,92 

Campos dos Goytacazes (RJ) 94,2 98,5 99,81 

São João da Barra (RJ) 95,62 97,44 99,78 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD.  

 

Em todos os períodos estudados, a cobertura de energia elétrica em Campos e São João 

da Barra se apresentou maior do que a média nacional. No recenseamento realizado em 

2010, o percentual da população morando em casas que possuíam rede elétrica nesses 

municípios foi de quase 100%. 

 

Mesmo considerando o percentual, já elevado em 1991, da população coberta pela rede 

elétrica, os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra apresentaram, 
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respectivamente, um crescimento de cerca de 4% e 2% na cobertura, no primeiro decênio 

analisado. Já entre 2000 e 2010, São João da Barra apresentou um crescimento aproximado 

de 2,3% na população residente em domicílios com fornecimento de energia elétrica, 

enquanto em Campos, a evolução foi de aproximadamente 1,3%.  

 

Em Campos dos Goytacazes, de acordo com o último Censo, mais de 99% dos domicílios 

possuíam energia elétrica, fornecida por companhia distribuidora (QUADRO 7.4.5.2-2). 

Dentre esses, 2,27% não possuíam medidor de energia, tratando-se provavelmente de 

ligações clandestinas. Apesar de essa categoria representar um pequeno percentual do total 

de domicílios, o número absoluto de domicílios nessa situação irregular - 3.243 - pode ser 

considerado alto. É também considerável o número de domicílios que não possuem 

fornecimento de energia, um total de 240. 

 

QUADRO 7.4.5.2-2 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR EXISTÊNCIA  

DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Existência de energia elétrica 

Domicílios particulares 

permanentes 

Nº % 

Campos dos 

Goytacazes 

Total de domicílios 142.416 100 

Com energia elétrica 142.176 99,81 

Com energia de companhia 

distribuidora 
140.823 98,88 

Com energia de companhia 

distribuidora e medidor 
137.580 96,6 

Com energia de companhia 

distribuidora, sem medidor 
3.243 2,27 

Com energia elétrica de outra fonte 1.353 0,95 

Sem energia elétrica 240 0,16 

São João da Barra 

Total de domicílios 10.629 100 

Com energia elétrica 10.602 99,78 

Com energia de companhia 

distribuidora 
10.525 99,02 

Com energia de companhia 

distribuidora e medidor 
10.324 97,13 

Com energia de companhia 

distribuidora, sem medidor 
201 1,89 

Com energia elétrica de outra fonte 77 0,72 

Sem energia elétrica 27 0,25 

  Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.  
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Assim como em Campos, mais de 99% dos domicílios são-joanenses são ligados à rede 

de energia elétrica (QUADRO 7.4.5.2-3). Aproximadamente 1,9% do total dos domicílios 

recenseados estavam ligados à rede distribuidora de forma clandestina, o que representa 

um total de 201 casas. O número absoluto de casas sem energia elétrica, por outro lado, é 

baixo (27 domicílios). 

 

QUADRO 7.4.5.2-3 

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR TERRITÓRIO  

GEOGRÁFICO (GWh) 

 

Tipo de consumo 

Consumo em GWh por ano Taxa anual de 

evolução do 

consumo (%) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil 

Geral 384.306 415.683 433.034 448.171 463.335 4,79 

Residencial 100.776 107.215 111.971 117.646 124.896 5,51 

Industrial 161.799 179.478 183.576 183.475 184.609 3,35 

Comercial 65.225 69.170 73.482 79.226 83.695 6,43 

Rural 17.304 18.906 21.027 22.952 23.797 8,29 

Iluminação pública 11.782 12.051 12.478 12.916 13.512 3,47 

Sudeste Brasileiro 

Geral 204.555 222.005 230.668 235.237 240.084 4,09 

Residencial 54.415 56.680 59.349 61.595 63.946 4,12 

Industrial 88.534 100.506 102.381 100.787 100.237 3,15 

Comercial 36.381 38.156 40.466 43.312 45.629 5,83 

Rural 5.764 6.465 6.685 7.080 7.401 6,45 

Iluminação pública 5.459 5.497 5.707 5.859 5.950 2,18 

Estado do Rio de Janeiro 

Geral 33.311 35.801 37.008 38..050 39.469 4,33 

Residencial 11.437 11.867 12.340 12.367 12.833 2,92 

Industrial 8.120 9.517 8.938 9.073 9.287 3,4 

Comercial 8.244 8.609 8.975 9.654 10.164 5,37 

Rural 265 279 287 298 308 3,83 

Iluminação pública 1.147 1.159 1.167 1.193 1.219 1,53 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, Anuário Estatístico de Energia Elétrica, 2014. 
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7.4.5.3 Saneamento Básico 

 

7.4.5.3.1 Abastecimento de Água 

 

De acordo com as definições da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, o 

abastecimento de água pode ser classificado em três modalidades distintas. A primeira é o 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA), caracterizado como uma instalação composta 

por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à 

distribuição de água potável para determinada comunidade, por meio de rede de distribuição. 

A segunda modalidade é a Solução Alternativa de Coleta (SAC), onde são incluídas todas 

as modalidades de abastecimento coletivo de água que não possuem rede de distribuição e 

não se enquadram nas definições do SAA, como, por exemplo, poços comunitários e 

sistemas de tratamento por simples cloração, providos ou não de canalização. Por último, 

há a Solução Alternativa Individual (SAI), que é definida como toda e qualquer solução 

alternativa de abastecimento de água que atenda a um único domicílio. 

 

Ainda referente aos Sistemas de Abastecimento de Água, estes podem ser: Sistemas 

Isolados, quando atendem a apenas um determinado bairro, setor ou localidade; ou 

Sistemas Integrados, quando abastecem diferentes bairros, municípios ou localidades. 

 

Quanto à forma de captação, o abastecimento de água pode ser classificado em três tipos, 

de acordo com o manancial: superficial, quando a água captada é advinda de um rio, lago, 

mar, barragem artificial ou outro corpo d’água formado sobre a superfície do solo; 

subterrâneo, tratando-se de águas subterrâneas, retiradas diretamente nascentes ou de 

poços tubulares (também chamados de poços artesianos); ou pluvial, quando a água 

utilizada é captada diretamente da chuva, podendo ser armazenada em reservatórios 

denominados cisternas. 

 

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) é responsável pela captação, 

tratamento e distribuição de água superficial em São João da Barra. A gestão da operação 

e manutenção do abastecimento de água é mantida através da Superintendência Regional 

de Campos, que possui um núcleo operacional nesse município (FOTOS 7.4.5.3.1-1 e 

7.4.5.3.1-2). 
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FOTO 7.4.5.3.1-1: Fachada do prédio da CEDAE em São João da Barra 

 

 

FOTO 7.4.5.3.1-2: Exemplo de abastecimento por caixa d’água da CEDAE 
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São João da Barra possui uma Estação de Tratamento de Água, localizada na sede 

municipal. A captação de água é do tipo superficial, tendo como manancial o Rio Paraíba do 

Sul. Esse sistema integrado atende à sede municipal e aos distritos de Atafona e Grussaí, 

onde são distribuídos aproximadamente 5.443 metros cúbicos de água tratada por dia. 

 

Nesse contexto, é importante ressaltar que com a baixa dos índices pluviométricos e a seca 

que atingem a região Sudete brasileira desde o ano passado, o nível de água do Rio Paraíba 

do Sul está baixo, o que favorece a salinização de suas águas pela água do mar e vem 

gerando problemas no fornecimento de água do município de São João da Barra.  

 

De acordo com o último Censo do IBGE, realizado em 2010, 7.543 domicílios de São João 

da Barra  possuíam  ligação  com a  rede  geral  de  distribuição  de água (QUADRO 

7.4.5.3.1-1), o que representa 70,96% do total de domicílios particulares permanentes. Esse 

número, no entanto, pode ser considerado baixo, se comparado a outras cidades do norte 

fluminense como, por exemplo, São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, que 

possuíam, respectivamente, 78,61%, 86,71% e 89,36% dos domicílios ligados à rede geral 

de distribuição. 

 

Desde dezembro de 2014 ocorre uma disputa entre a Prefeitura de São João da Barra e a 

Cedae pelos direitos dos serviços de captação e abastecimento de água no município. O 

recurso judicial foi tomado por parte da Prefeitura após um inquérito do Ministério Público ter 

apontado que o contrato de atuação da Cedae no município estaria vencido. Enquanto não 

há decisão judicial definitiva sobre esse impasse, os serviços de abastecimento via rede 

geral continuam em posse da Cedae. 

 

A captação e distribuição de águas subterrâneas, retiradas de poços tubulares é largamente 

utilizada em São João da Barra, principalmente na zona rural e demais áreas afastadas da 

sede urbana do município. Segundo dados da Prefeitura Municipal, cerca de 28.000 

habitantes são-joanenses são abastecidos com água advinda de poços tubulares. Esse 

método de captação se estabeleceu como forma alternativa de abastecimento para as 

localidades que não são atendidas pela rede geral.  

 

A partir dos dados apresentados no QUADRO 7.4.5.3.1-1, observa-se que 27,19% dos 

domicílios do município são abastecidos por água de poços ou nascentes dentro de suas 

propriedades, e ainda 1,25% utilizam água de poços ou nascentes fora de suas 

propriedades.  

 

Por esse motivo, foram criados pequenos sistemas de abastecimento independentes, 

compostos por Unidades de Tratamento de Água, que operam nas localidades de Atafona, 

Grussaí, Barcelos, Barra do Açu e Degredo. Grande parte desses sistemas independentes 

de captação foram construídos e operam sob a responsabilidade da Cedae, outros têm sua 

construção e operação sob a jurisdição da Prefeitura Municipal. 
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Em 25 de junho de 2014, foi inaugurada no distrito de Pipeiras uma Unidade de Tratamento 

de água subterrânea, estrutura até então inexistente na localidade. Esse sistema de 

abastecimento é composto por um poço, sistema de cloração, reservatório com capacidade 

de armazenar até 100 m³ de água, e rede distribuidora. O mesmo foi construído através de 

uma parceria entre a Cedae e os Governos Estadual e Federal, e projetado para abastecer 

mais de 2.000 habitantes das localidades de Pipeiras e Palacete. Antes da implantação 

desse sistema, o abastecimento de água em Pipeiras era realizado pela Prefeitura de São 

João da Barra, através de caminhões pipa, que distribuíam a água subterrânea coletada no 

distrito entre os moradores da própria localidade. Atualmente o abastecimento por meio de 

caminhões continua sendo executado, como forma complementar ao sistema recém 

implantado. 

 

QUADRO 7.4.5.3.1-1 

QUANTIDADE DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR TIPO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

Forma de abastecimento de água 

Domicílios particulares 

permanentes 

Nº % 

São João da Barra 

Rede geral 7.543 70,96 

Poço ou nascente na propriedade 2.891 27,19 

Poço ou nascente fora da 

propriedade 
133 1,25 

Carro pipa 37 0,34 

Outra forma 25 0,23 

Total 10.629 100 

Campos dos Goytacazes 

Rede geral 105.323 73,95 

Poço ou nascente na propriedade 33.814 23,74 

Poço ou nascente fora da 

propriedade 
2.257 1,58 

Carro pipa 291 0,20 

Outra forma 731 0,51 

Total 142.416 100 

      Fonte: Censo 2010 / IBGE. 

 

O abastecimento de água em Campos dos Goytacazes ocorre sob a responsabilidade do 

Grupo Águas do Brasil, através da concessionária “Águas do Paraíba”, que opera no 

município desde o ano de 1999. O município conta com 15 Estações de Tratamento de Água: 

O sistema Santo Eduardo, que realiza captação de água do tipo superficial, tendo como 

manancial o Rio Itabapoana; os sistemas Beco de Santo Antônio, Boa Vista, Donana, Dores 

de Macabu, Morro do Coco, Murundu, São Sebastião, Saturnino Braga e Vila Nova, que 

realizam captação e tratamento de águas subterrâneas, por meio de poços tubulares; o 

sistema Conselheiro Josino, que tem como manancial o Córrego da Penha; o sistema 
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Morangaba, que capta água no Rio Preto; o sistema Ponta Grossa, que realiza o tratamento 

e distribuição de água da Lagoa Feia; o sistema Coroa, que capta água do Rio Paraíba do 

Sul; e o sistema Três Vendas, que realiza captação e tratamento das águas do Rio Muriaé.   

 

Aproximadamente 74% dos domicílios campenses são atendidos pela rede geral de 

abastecimento (QUADRO 7.4.5.3.1-1). Assim como em São João da Barra, outras fontes 

importantes de abastecimento em Campos são os poços e nascentes, que representam mais 

de 25% do abastecimento local, levando-se em conta aqueles que estão dentro e fora de 

propriedades do consumidor.  

 

No QUADRO 7.4.5.3.1-2, observa-se a evolução do percentual de domicílios atendidos pelo 

abastecimento de água via rede geral em São João da Barra e Campos dos Goytacazes.  

 

QUADRO 7.4.5.3.1-2 

QUANTIDADE DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR TIPO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

Município 1991 2000 2010 

São João da Barra  46,96 85,90 70,96 

Campos dos Goytacazes  74,90 73,81 73,95 

Fonte: Censos de 1991, 2000 e 2010/ IBGE.   

 

De acordo com o quadro acima, percebe-se que, em São João da Barra, houve um aumento 

do percentual dos domicílios atendidos pela rede geral de distribuição de água no primeiro 

decênio analisado, que passou de 47% para 86%. Entretanto, no período seguinte houve 

uma significativa diminuição nessa cobertura, que decresceu em cerca de 15%.  

 

Já em Campos dos Goytacazes, as variações na cobertura de abastecimento mostraram-se 

menos significativas. Houve uma pequena diminuição do número de domicílios atendidos 

pela rede geral de distribuição entre 1991 e 2000, passando de 75% para 74%. Entre 2000 

e 2010 registrou-se um aumento de menos de 0,5% da cobertura de abastecimento.  

 

O fenômeno de redução da cobertura observado em São João da Barra e a aparente 

estagnação no desenvolvimento do abastecimento em Campos podem estar relacionados à 

recente expansão dos espaços urbanos, muitas vezes desprovida de planejamento em 

infraestrutura. 
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7.4.5.3.2  Esgotamento Sanitário 

 

Em São João da Barra foram identificadas variadas formas de destinação de esgoto 

doméstico, que vão desde o simples descarte em corpo d’água até o tratamento, 

convencional ou não convencional, dos efluentes. 

 

São diversos os métodos de tratamento de águas residuais, residenciais ou industriais, que 

podem ser empregados em localidades ou estabelecimentos, dependendo do tipo de esgoto 

a ser tratado e da aplicabilidade técnico-financeira do sistema de tratamento. Dentre esses, 

o mais incentivado nos ambientes urbanos é o tratamento por meio de Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs), que podem processar simultaneamente grandes quantidades 

de esgoto e oferecem uma forma mais completa de tratamento, que contempla a retirada de 

matéria orgânica e a desinfecção da água.  

 

Como é possível observar no QUADRO 7.4.5.3.2-1, apenas 2.498 domicílios são-joanenses, 

ou 23,5% do total, são atendidos pela coleta de esgoto via rede geral, serviço executado 

pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos 

(SEMASP). O sistema de coleta existente no município é caracterizado como rede mista, ou 

seja, o transporte de esgoto e drenagem pluvial são feitos pelo mesmo complexo. Segundo 

informações fornecidas pela SEMASP, aproximadamente 30% do volume total de efluentes 

coletados na rede geral são tratados na única ETE do município. Os outros 70% de esgoto 

coletado nesse sistema são descartados in natura no Rio Paraíba do Sul.  

 

Uma segunda Estação de Tratamento está em fase de construção, sem previsão para início 

das atividades. Esta foi projetada para receber o esgoto de todo o distrito-sede e de parte 

de Atafona, mas, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, seu 

funcionamento depende de uma questão de licenciamento ainda não solucionada.  

 

A forma de descarte mais utilizada no município ainda é a fossa rudimentar, presente em 

61,36% dos domicílios, que consiste em um simples buraco no solo onde são despejados 

os dejetos domésticos. Essa estrutura não realiza tratamento do esgoto descartado e 

oferece grande risco de contaminação ao solo, aquíferos e corpos d’água próximos. Outra 

forma de destinação de esgoto muito utilizada são as fossas sépticas (13,25% dos 

domicílios) que, diferentemente das fossas rudimentares, constituem-se como pequenos 

sistemas de tratamento, impedindo a contaminação do ambiente, quando devidamente 

administradas.  

 

Tanto as fossas sépticas quanto as rudimentares acumulam resíduos sólidos ao decorrer do 

tempo e necessitam de limpeza periódica. A Prefeitura Municipal oferece gratuitamente o 

serviço de limpeza de fossas particulares, quando é solicitado pelos moradores. O resíduo 

coletado nas fossas é descartado sem tratamento no Rio Paraíba do Sul. 
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São João da Barra possui um número considerável de domicílios que realizam o descarte 

de efluentes diretamente em corpos d’água (rio, lago ou mar) ou em valas — escoadouros 

de esgoto a céu aberto, que geralmente conduzem o esgoto sem tratamento de diferentes 

residências diretamente para um manancial. Embora individualmente esses dois métodos 

de descarte apresentem percentual individual reduzido (0,89% e 0,66%), o total absoluto dos 

domicílios nesta situação irregular (166 residências) é significativo. 

 

Levando em conta o número de domicílios que descartam esgoto em fossas rudimentares, 

valas ou diretamente em corpos d’água naturais, observa-se que em São João da Barra 

mais de 76% dos domicílios não recebe nenhum tratamento em seus efluentes. 

Considerando que apenas 30% do esgoto coletado na rede geral recebe tratamento, o 

panorama do saneamento de esgoto no município torna-se ainda pior. 

 

QUADRO 7.4.5.3.2-1 

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR TIPO DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Forma de esgotamento sanitário 

Domicílios particulares 

permanentes 

Nº % 

São João da Barra 

Rede geral de esgoto ou rede 

pluvial 
2.498 23,50 

Fossa séptica 1.409 13,25 

Fossa rudimentar 6.523 61,36 

Vala 71 0,66 

Descarte direto em corpo d’água 

natural 
95 0,89 

Outra forma 17 0,15 

Sem banheiro nem sanitário 16 0,15 

Total 10.629 100 

Campos dos 

Goytacazes 

Rede geral de esgoto ou rede 

pluvial 
60.584 42,54 

Fossa séptica 22.266 15,63 

Fossa rudimentar 51.977 36,49 

Vala 3.519 2,47 

Descarte direto em corpo d’água 

natural 
2.326 1,63 

Outra forma 1.087 0,76 

Sem banheiro nem sanitário 657 0,46 

Total 142.416 100 

Fonte: Censo 2010 / IBGE. 
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Em Campos, há um percentual maior de residências que descartam o esgoto através da 

rede geral ou pluvial, são 42,54% do total. Ainda assim, o percentual de domicílios com 

fossas rudimentares é alto (36,5%). Ainda, um número considerável de domicílios realiza 

tratamento de seus rejeitos por meio de fossas sépticas (15,6%).  

 

Segundo a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, atualmente operam no município seis 

Estações de Tratamento de Esgoto, todas sob a responsabilidade da concessionária “Águas 

do Paraíba”. São elas: as ETEs Sul (antiga ETE Chatuba), Guarus, Codin, Imperial, Donana 

e Paraíba. Uma sétima Estação de Tratamento, a ETE Esplanada, está em processo de 

implantação.  

 

7.4.5.3.3 Resíduos Sólidos  

 

Em São João da Barra os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos, incluindo a 

varrição de espaços públicos, são responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio da 

SEMASP. A coleta do lixo é realizada diariamente, por uma empresa terceirizada, a União 

Norte Engenharia, não havendo distinção entre resíduo doméstico e hospitalar.  O município 

não possui sistema de tratamento de resíduos sólidos, que são descartados em um 

vazadouro a céu aberto, localizado próximo ao distrito de Grussaí.  

 

Segundo dados do IBGE, apresentados no QUADRO 7.4.5.3.3-1 abaixo, aproximadamente 

94% dos domicílios do município de São João da Barra possuem coleta regular de lixo. Dos 

6% restantes, a maior parte é queimada (5,6%) e uma pequena parcela se divide entre 

enterro, descarte em terreno baldio ou outras formas de destinação.  
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QUADRO 7.4.5.3.3-1 

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR TIPO DE 

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Forma de destinação dos resíduos sólidos 

Domicílios particulares 

permanentes 

Nº % 

São João da Barra 

Coleta regular 9.953 93,64 

Queima (na propriedade) 597 5,61 

Enterro (na propriedade) 52 0,48 

Descarte em terreno baldio ou 

logradouro 
22 0,20 

Outro 5 0,04 

Total 10.629 100 

Campos dos 

Goytacazes 

Coleta regular 136.372 95,75 

Queima (na propriedade) 5.425 3,80 

Enterro (na propriedade) 86 0,06 

Descarte em terreno baldio ou 

logradouro 
298 0,20 

Outro 235 0,16 

Total 142.416 100 

Fonte: Censo 2010 / IBGE. 

 

Em Campos dos Goytacazes a coleta e destinação final de resíduos sólidos, bem como os 

serviços de varrição, são realizadas por empresas terceirizadas, sob a administração da 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Anteriormente, 

essa função era exercida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Campos não conta 

com sistema efetivo de tratamento de resíduos sólidos, que são em sua maioria descartados 

em um vazadouro. O município possui coleta seletiva de materiais recicláveis e uma Usina 

de Reciclagem, a Usina José Antônio Ferreira opera no Parque Santo Amaro, localizada na 

área central do município, e que processa cerca de 100 toneladas mensais de resíduos. 

 

Assim como em São João da Barra, a maior parte dos resíduos sólidos do município de 

Campos é coletada regularmente (95,75%) e, entre as outras formas de destinação, a mais 

significativa é a queima, realizada em 3,8% dos domicílios. Apesar do percentual reduzido 

de domicílios que não possuem coleta regular de lixo, o número absoluto que este valor 

representa é significativo. São mais de 6.000 domicílios que não destinam seus resíduos 

sólidos corretamente.  
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7.4.6 Dinâmica Social 

 

7.4.6.1 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador usado para medir o progresso das 

nações, baseado em três pilares: saúde (medida a partir da longevidade), educação e renda. 

Em contraposição com outro indicador muito usado para medir desenvolvimento, o PIB 

(Produto Interno Bruto), o IDH não considera apenas o aspecto econômico deste e busca 

avaliar a qualidade de vida da população.  

 

O IDH-M (índice de Desenvolvimento Humano Municipal) constitui uma adaptação 

metodológica do IDH global e é composto pelos mesmos pilares que este. O IDH-M pode 

ser acessado através do Atlas de Desenvolvimento Humano, uma base de dados 

socioeconômicos para os municípios e estados do Brasil, no site do PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento).  

 

O valor desse indicador varia entre 0 (nenhum desenvolvimento humano) e 1 

(desenvolvimento humano total). Assim, é considerado muito baixo o IDH-M entre 0 e 0,49; 

baixo entre 0,5 e 0,59; médio de 0,6 e 0,69; alto 0,7 e 0,79 e muito alto entre 0,8 e 1,0. 

São João da Barra ocupa a posição 2.642 no ranking do IDH-M dos 5.565 municípios 

brasileiros, e é o 77° da lista dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro por valor do 

IDH-M. Já Campos dos Goytacazes é o 1.427° no ranking nacional, e ocupa a 37ª posição 

no ranking estadual, posições consideravelmente melhores que as do município vizinho.  

 

A partir dos dados apresentados no QUADRO 7.4.6.1-1, observa-se que houve melhoria 

progressiva na qualidade de vida em todas as localidades analisadas. O IDH-M do município 

de Campos dos Goytacazes passou de baixo (0,505) em 1991, para a faixa dos valores altos 

(0,716) em 2010. É possível também dizer que o valor do IDH-M de Campos acompanhou 

o crescimento nacional, e atingiu um valor de IDH similar ao do país em 2010 (0,727).  

 

Apesar do crescimento progressivo apresentado no índice, o município de São João da 

Barra possui o IDH-M mais baixo em todos os anos analisados. O município, cujo IDH-M 

estava situado na faixa dos valores muito baixos em 1991 (0,484), viu este valor crescer até 

2000, quando passou à condição de município com índice de desenvolvimento humano 

baixo. Já em 2010, o IDH-M do município é considerado médio, uma categoria abaixo do 

país e do município vizinho, Campos dos Goytacazes.  
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 QUADRO 7.4.6.1-1 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Espacialidades 1991 2000 2010 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Campos dos Goytacazes (RJ) 0,505 0,618 0,716 

São João da Barra (RJ) 0,484 0,548 0,671 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2013. 

 

As três dimensões que compões o IDH são: a oportunidade de viver uma vida longa e 

saudável (longevidade), de ter acesso ao conhecimento (educação) e ter um padrão de vida 

que garanta as necessidades básicas (renda) e são medidas a partir de dados do Censo 

Demográfico do IBGE. 

 

A longevidade é medida pela expectativa de vida ao nascer. A educação, por uma 

composição de indicadores de escolaridade da população adulta e do fluxo escolar da 

população jovem. Por fim, o padrão de vida é medido pela renda municipal per capita, ou 

seja, a renda média de cada residente de determinado município.  

 

O QUADRO 7.4.6.1-2 detalha a composição do índice de Desenvolvimento Humano nos 

municípios de São João da Barra e Campos e no país, para os três últimos anos do Censo 

Demográfico.  

 

Os dados apresentados indicam que a dimensão do IDH que obteve um crescimento mais 

significativo nos dois municípios e no país foi a Educação. Este componente está ainda numa 

faixa média em Campos e baixa em São João da Barra, e é o pior resultado de todas as 

localidades, mas sua variação ao longo do período analisado foi a de maior destaque. Essa 

evolução pode ser evidenciada pelo aumento dos índices de frequência escolar e 

escolaridade nos munícipios de São João da Barra e Campos entre 1991 e 2010, que estão 

detalhados no item de educação deste diagnóstico. 

 

O componente “Longevidade” foi o que apresentou os melhores resultados nas três 

localidades. O IDH que mede a expectativa de vida da população é considerado muito alto 

tanto para Campos e São João da Barra, quanto para o Brasil. Esta é também a dimensão 

do índice em que o resultado de São João da Barra é mais próximo àqueles obtido por 

Campos e pelo país, e o único em que o valor é considerado muito alto para os três locais. 

Esses dados podem ser evidenciados a partir da expectativa de vida no Brasil e nos dois 

municípios, que é de 73,940 anos para o país, 74,820 em Campos e 73,020 em São João 

da Barra. 
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Em relação à dimensão “Renda”, Campos dos Goytacazes possui um IDH alto e mais 

próximo da média nacional, enquanto São João da Barra possui IDH médio e mais baixo, 

fruto da renda nominal observada em cada município, apresentadas em item pertinente.  

 

QUADRO 7.4.6.1-2  

COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Espacialidades 
IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil 0,647 0,692 0,739 0,662 0,727 0,816 0,279 0,456 0,637 

Campos dos Goytacazes 

(RJ) 
0,617 0,662 0,715 0,658 0,751 0,83 0,318 0,474 0,619 

São João da Barra (RJ) 0,565 0,609 0,686 0,715 0,737 0,8 0,281 0,367 0,551 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2013.  

 

Por fim, é importante destacar que o IDH-M, na condição de indicador síntese, capaz de 

congregar diversas variáveis em um único índice, explicita as deficiências e fragilidades dos 

municípios em análise. Destaca-se, portanto, que ambos os municípios, apesar de terem 

apresentado contínua evolução nas últimas décadas, possuem IDH-M inferiores à média 

nacional em praticamente todas as dimensões do indicador aqui analisadas. 

 

7.4.6.2 Educação 

 

De acordo com dados de 2012 do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais), o município de  Campos dos Goytacazes, apresentados no QUADRO 

7.4.6.2-1  conta com 524 escolas. Destas unidades, 336 possuem ensino fundamental, 281 

possuem ensino pré-escolar e 62 contam com ensino médio. Entre as escolas de ensino 

fundamental, 124 são privadas e 212 são públicas. Das unidades que possuem ensino 

médio, 17 são privadas e 45, públicas; e entre aquelas com ensino pré-escolar, as privadas 

são 113 e as públicas, 167. Observa-se, portanto, um número significativo de 

estabelecimentos particulares para os três níveis de ensino no município.  
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QUADRO 7.4.6.2-1 

REDE ESCOLAR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – 2012 

 

Ensino fundamental 336 

Escola pública estadual 51 

Escola pública federal Não Existe 

Escola pública municipal 161 

Escola privada 124 

Ensino médio 62 

Escola pública estadual 43 

Escola pública federal 2 

Escola pública municipal Não Existe 

Escola privada 17 

Ensino pré-escolar 281 

Escola pública estadual 1 

Escola pública federal Não Existe 

Escola pública municipal 167 

Escola privada 113 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 

- Censo Educacional 2012. 

 

Somado à rede básica de ensino, Campos conta com dois Campi do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFF), Campi da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ), entre outros. Estes oferecem cursos ensino médio, EJA, uma série 

de cursos técnicos, de educação à distância e extensão, além de Bacharelados, cursos de 

Licenciatura, de tecnologia e de pós-graduação.  

 

As principais unidades de ensino superior e técnico do município estão listadas abaixo:  

 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFF) 

 Campi da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 Universidade Federal Rural do Rio de janeiro (UFRRJ) 

 Instituto Superior de Tecnologia em Horticultura - ISTHORTICULTURA  

 Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos - CEFET 

 Universidade Cândido Mendes (UCAM) 

 Universidade Estácio de Sá  

 Instituto Tecnológico e das Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde do Centro Educ. N. 

Srª Auxiliadora - ITCSAS/CENSA 

 Instituto Superior de Educação do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora - 

ISECENSA 

 Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert - ISEPAM 

 Faculdade de Medicina de Campos - FMC 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/2566/1/Universidade-Estadual-do-Norte-Fluminense-Darcy-Ribeiro---UENF/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2573/1/Instituto-Superior-de-Tecnologia-em-Horticultura---ISTHORTICULTURA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2572/1/Centro-Federal-de-Educacao-Tecnologica-de-Campos---CEFET/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2571/1/Instituto-Tecnologico-e-das-Ciencias-Sociais-Aplicadas-e-da-Saude-do-Centro-Educ-N-Sr-Auxiliadora---ITCSASCENSA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2571/1/Instituto-Tecnologico-e-das-Ciencias-Sociais-Aplicadas-e-da-Saude-do-Centro-Educ-N-Sr-Auxiliadora---ITCSASCENSA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2570/1/Instituto-Superior-de-Educacao-do-Centro-Educacional-Nossa-Senhora-Auxiliadora---ISECENSA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2570/1/Instituto-Superior-de-Educacao-do-Centro-Educacional-Nossa-Senhora-Auxiliadora---ISECENSA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2569/1/Instituto-Superior-de-Educacao-Professor-Aldo-Muylaert---ISEPAM/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2568/1/Faculdade-de-Medicina-de-Campos---FMC/Paacutegina1.html
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 Faculdade de Tecnologia Norte Fluminense - FACULTEC 

 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF 

 Centro Universitário Fluminense - UNIFLU 

 

No município de São João da Barra, há um total de 49 escolas. Entre estas, 39 possuem 

ensino fundamental, 32 possuem pré-escola e 6 contam com ensino médio. Entre as escolas 

com ensino fundamental, 33 são públicas e 6 são privadas. Já das escolas com ensino pré-

escolar, 26 são públicas e 6 são privadas. Por fim, 5 das 6 escolas com ensino médio são 

públicas e 1 é particular.  

 

O QUADRO 7.4.6.2-2 permite observar uma grande diferença entre os números de creches 

e escolas de ensino fundamental, e o número significativamente menor de escolas de ensino 

médio, tanto de administração pública quanto privada. A mesma situação pode ser 

observada no município de Campos. Essa diferença pode estar ligada tanto a uma falta de 

demanda por níveis mais avançados de ensino, quanto a uma real carência de escolas que 

ofereçam o ensino médio, e é uma tendência em muitos municípios brasileiros.  

 

QUADRO 7.4.6.2-2 

REDE ESCOLAR DE SÃO JOÃO DA BARRA 

 

Ensino fundamental 39 

Escola pública estadual 6 

Escola pública federal Não existe 

Escola pública municipal 27 

Escola privada 6 

Ensino médio 6 

Escola pública estadual 5 

Escola pública federal Não existe 

Escola pública municipal 0 

Escola privada 1 

Ensino pré-escolar 32 

Escola pública estadual 0 

Escola pública federal Não existe 

Escola pública municipal 26 

Escola privada 6 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 

INEP - Censo Educacional 2012. 

 

O município de São João da Barra não possui unidades de ensino superior, mas conta com 

um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFF), onde são 

oferecidos Cursos Técnicos Concomitantes (cursados juntamente com o Ensino Médio 

regular em outra instituição) de Construção Naval, Eletromecânica e Metalurgia. Os dois 

últimos são oferecidos pelo PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/2567/1/Faculdade-de-Tecnologia-Norte-Fluminense---FACULTEC/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2566/1/Universidade-Estadual-do-Norte-Fluminense-Darcy-Ribeiro---UENF/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/2565/1/Centro-Universitario-Fluminense---UNIFLU/Paacutegina1.html
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e Emprego, sendo possível a matrícula para alunos que estejam cursando a 2ª ou a 3ª série 

do Ensino Médio em escolas públicas da rede estadual de ensino. Este ano, o instituto abre 

também o Ensino Médio integrado ao técnico, sendo a maioria dos alunos concursados 

moradores do município de São João da Barra. O Núcleo Avançado do IFF em São João da 

Barra começou a funcionar em 2011, em uma unidade pré-moldada; e em 2014 o governo 

federal autorizou o início do funcionamento do novo Campus (ilustrado abaixo), a partir de 

2015.  

 

 

FOTO 7.4.6.2-1: Campus do Instituto Federal Fluminense em São João da Barra. 

 

Ainda  em  relação à infraestrutura do sistema escolar dos municípios, os QUADROS 

7.4.6.2-3 e 7.4.6.2-4 abaixo indicam as porcentagens de escolas que possuem cada tipo de 

dependência, segundo dados do Censo escolar de 2013.  

 

No município de São João da Barra, todas as unidades escolares possuem cozinha e 

sanitário dentro do prédio da escola. No entanto, cerca de metade das escolas não conta 

com instalações importantes, como biblioteca e sala para os professores; e apenas a minoria 

possui laboratórios de informática (36%) e ciências (2%) e quadra de esportes (28%).   
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QUADRO 7.4.6.2-3 

DEPENDÊNCIAS NAS ESCOLAS (SÃO JOÃO DA BARRA) 

 

Biblioteca 48% 

Cozinha 100% 

Laboratório de informática 36% 

Laboratório de ciências 2% 

Quadra de esportes 28% 

Sala para leitura 26% 

Sala para a diretoria 68% 

Sala para os professores 52% 

Sala para atendimento especial 10% 

Sanitário dentro do prédio da escola 100% 

Sanitário fora do prédio da escola 14% 

Fonte: Censo Escolar - INEP, 2013.  

 

 

FOTO 7.4.6.2-2: Fachada da Escola Municipal Luiz Ferreira de Almeida, no bairro Papagaio. 
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FOTO 7.4.6.2-3: Fachada da Escola Estadual Municipalizada Francisco Alves Toledo, no 

distrito de Pipeiras. 

 

 

FOTO 7.4.6.2-4: Fachada da Escola Municipal João Flávio Batista, no distrito de Cajueiro. 

 

Já em Campos dos Goytacazes, os percentuais superam os de São João da Barra para a 

maior parte das dependências, com exceção da cozinha (presente em 90% das escolas de 

Campos) e do sanitário dentro do prédio da escola (que está em 99% das escolas). Ainda 

assim, os estabelecimentos que contam com dependências importantes para o 

desenvolvimento de atividades curriculares e extracurriculares, como biblioteca, laboratório 

de informática e quadra de esportes, representam cerca da metade ou menos do total (52%, 

53% e 33%).  
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QUADRO 7.4.6.2-4 

DEPENDÊNCIAS NAS ESCOLAS (CAMPOS DOS GOYTACAZES) 

 

Biblioteca 52% 

Cozinha 90% 

Laboratório de informática 53% 

Laboratório de ciências 16% 

Quadra de esportes 33% 

Sala para leitura 29% 

Sala para a diretoria 76% 

Sala para os professores 54% 

Sala para atendimento especial 14% 

Sanitário dentro do prédio da escola 99% 

Sanitário fora do prédio da escola 26% 

Fonte: Censo Escolar - INEP, 2013.  

 

Em relação ao número de  matrículas no  município  de São João da Barra (QUADRO 

7.4.6.2-5), dados do Censo escolar de 2012 indicam que, acompanhando o maior número 

de unidades que ofereciam o ensino fundamental, havia também mais alunos matriculados 

neste nível de ensino. O ensino médio vem em segundo lugar, com 1.170 matrículas, apesar 

de estar presente em apenas 6 unidades no município. Já o ensino pré-escolar, contava com 

1.013 alunos matriculados, divididos por 32 estabelecimentos.  

 

QUADRO 7.4.6.2-5 

NÚMERO DE MATRÍCULAS POR NÍVEL DE ENSINO (SÃO JOÃO DA BARRA) 

 

Ensino fundamental 5.810 

Escola pública estadual 1.400 

Escola pública federal Não existe 

Escola pública municipal  3.806 

Escola privada 604 

Ensino médio 1.170 

Escola pública estadual 1.162 

Escola pública federal Não existe 

Escola pública municipal 0 

 Escola privada  8 

Ensino pré-escolar 1.013 

Escola pública estadual 0 

Escola pública federal Não existe 

Escola pública municipal 817 

Escola privada 196 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. 
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Em Campos, os dados indicam (QUADRO 7.4.6.2-6) que o ensino fundamental lidera no 

número de matrículas (73.959 divididas em 336 unidades), seguido também pelos ensinos 

médio e pré-escolar. Assim como em São João da Barra, há um número de matrículas 

relativamente grande no ensino médio para o número de unidades existentes. São 15.612 

matrículas iniciais para 62 escolas. As escolas de ensino pré-escolar normalmente possuem 

turmas com menor número de alunos, logo, é natural que haja um número de matrículas 

mais baixo, apesar de 281 unidades oferecerem esse nível de ensino.  

 

QUADRO 7.4.6.2-6 

NÚMERO DE MATRÍCULAS POR NÍVEL DE ENSINO (CAMPOS DOS GOYTACAZES) 

 

Ensino fundamental 73.959 

Escola pública estadual  16.589 

Escola pública federal  0 

Escola pública municipal  36.613 

Escola privada  20.757 

Ensino médio  15.612 

Escola pública estadual  11.478 

Escola pública federal 1.498 

Escola pública municipal 0 

Ensino médio - escola privada 2.636 

Ensino pré-escolar 13.191 

Escola pública estadual  320 

Escola pública federal  0 

Escola pública municipal 7.385 

Escola privada 5.486 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

- INEP - Censo Educacional 2012. 

 

A “Relação Aluno/Professor” é um indicador bastante utilizado e importante para avaliação 

do nível de recursos aplicados na educação. Na metodologia da OCDE (Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) o cálculo desse indicador é feito a partir da 

divisão do número total de matrículas de alunos pelo somatório do número de professores, 

considerando suas diferenças de carga horária. No Brasil, o INEP utiliza esse indicador nos 

resultados do Censo da Educação Superior, mas seu cálculo consiste na simples divisão do 

somatório do número de matrículas de alunos pelo somatório do número de professores, 

sem considerar diferenças de carga horária que possam existir entre os mesmos. Apesar 

das diferenças metodológicas entre a OCDE e o INEP, é possível fazer uma comparação, 

ainda que não inteiramente fiel à realidade, entre os dois tipos de dados gerados.  

 

Se relacionarmos, a partir da metodologia do INEP, o número de matrículas de alunos com 

o de docentes do ensino básico (QUADRO 7.4.6.2-7) registrados para o ano de 2012 no 

município de São João da Barra, obtemos uma média de 13,7 alunos por professor para o 
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Ensino Fundamental, 10,7 alunos por professor para o Ensino Médio e 13 para o Ensino 

Pré-escolar.  

 

Dados de 2009 mostram que a média para os países da OCDE (entre os quais está o Brasil) 

nos anos equivalentes ao Ensino Fundamental é de 16 alunos por professor. Nos anos 

correspondentes ao Ensino Médio, a média da Relação Aluno/Professor é de 14 para os 

países da OCDE.  

 

Observa-se, portanto, que a Relação Aluno/Professor no município de São João da Barra, 

tem um valor menor do que aquela obtida nos padrões internacionais, ou seja, há menos 

alunos matriculados para cada docente trabalhando. Apesar da Relação Aluno/Professor em 

São João da Barra condizer com a média mundial, a diferença entre essa relação nos níveis 

de ensino fundamental e médio pode ser interpretada como reflexo de parte da população 

que encerra seus estudos precocemente, ou seja, quanto mais avançado o nível de ensino, 

menor a quantidade de alunos matriculados, assim como será apontado na análise de 

escolaridade da população. 

 

É relevante observar também que a relação de alunos por professor é um indicador que está 

relacionado a investimentos em educação e não à qualidade da mesma.  

 

QUADRO 7.4.6.2-7 

NÚMERO DE DOCENTES POR NÍVEL DE ENSINO (SÃO JOÃO DA BARRA) 

 

Ensino fundamental  423 

Ensino fundamental - escola pública estadual 102 

Ensino fundamental - escola pública federal Não existe 

Ensino fundamental - escola pública municipal 276 

Ensino fundamental - escola privada  45 

Ensino médio 109 

Ensino médio - escola pública estadual  100 

Ensino médio - escola pública federal  Não existe 

Ensino médio - escola pública municipal 0 

Ensino médio - escola privada  9 

Ensino pré-escolar  78 

Ensino pré-escolar - escola pública estadual 0 

Ensino pré-escolar - escola pública federal Não existe 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal  61 

Ensino pré-escolar - escola privada  17 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

- INEP - Censo Educacional 2012. 
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Quanto ao município de Campos dos Goytacazes, as médias obtidas são de 18,3 alunos por 

professor no Ensino Fundamental, 10,7 no Ensino Médio e 15,6 no Ensino pré-escolar.  

A Relação Aluno/Professor no Ensino Fundamental está acima da média da OCDE, de 16 

alunos por professor. Para o Ensino Médio, há uma redução drástica desse indicador, que 

pode ser atribuída, como já mencionado, a um encerramento precoce dos estudos por parte 

da população, completando apenas o Ensino Fundamental. A seguir o QUADRO 7.4.6.2-8 

apresentará o número de docentes por nível de ensino.  

 

QUADRO 7.4.6.2-8 

NÚMERO DE DOCENTES POR NÍVEL DE ENSINO (CAMPOS DOS GOYTACAZES) 

 

Ensino fundamental  4.032 

Ensino fundamental - escola pública estadual  1.039 

Ensino fundamental - escola pública federal 0 

Ensino fundamental - escola pública municipal  1.667 

Ensino fundamental - escola privada  1.326 

Ensino médio 1.457 

Ensino médio - escola pública estadual 1.029 

Ensino médio - escola pública federal  139 

Ensino médio - escola pública municipal  0 

Ensino médio - escola privada  289 

Ensino pré-escolar  843 

Ensino pré-escolar - escola pública estadual  9 

Ensino pré-escolar - escola pública federal 0 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal  421 

Ensino pré-escolar - escola privada 413 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 

INEP - Censo Educacional 2012. 

 

O QUADRO 7.4.6.2-9 apresenta a evolução da taxa de analfabetismo nos municípios da AII, 

a partir de dados dos três últimos Censos Demográficos. A Taxa de Analfabetismo é um 

importante indicador social, ilustrativo do nível de instrução da população e do 

desenvolvimento de cada país.  

 

De acordo com os dados do IBGE, houve uma redução progressiva nesse índice para os 

dois municípios analisados. Em Campos, onde o índice já era menos elevado, a taxa de 

analfabetismo passou de aproximadamente 16% para cerca de 7% da população maior de 

5 anos, entre 1991 e 2010. Já em São João da Barra, houve uma redução mais drástica na 

população analfabeta no primeiro decênio observado, entre 1991 e 2000, quando esta 

passou de mais de 30% da população para  cerca de 13% e foi reduzida a menos da metade.  
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QUADRO 7.4.6.2-9 

TAXA DE ANALFABETISMO (%) 

 

Município 1991 2000 2010 

Campos dos Goytacazes 15,7 9,4 6,8 

São João da Barra 30,2 13,3 10,4 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1991, 2000, 2010. 

 

Ao analisarmos as taxas de analfabetismo dos dois municípios por faixas etárias 

apresentados no QUADRO 7.4.6.2-10, observa-se em ambos uma tendência de que as 

faixas etárias que representam a população mais idosa concentrem o maior percentual de 

analfabetos.  

 

Esse fenômeno pode estar ligado a dois fatores. O primeiro é o maior acesso à educação, 

que atingiria a uma população cada vez maior ao longo dos anos, fazendo com que quanto 

mais jovem a faixa etária, maior fosse a sua oportunidade de ter acesso à educação básica. 

Por outro lado, o alto percentual de pessoas analfabetas em faixas etárias mais elevadas 

pode também estar ligado ao tamanho reduzido das populações com idades mais 

avançadas. A população com 80 anos ou mais, por exemplo, representa a minoria da 

pirâmide etária municipal de São João da Barra, o que faz com que as 128 pessoas 

analfabetas pertencentes a essa faixa etária representem 30% do total da mesma.  

 

QUADRO 7.4.6.2-10 

TAXA DE ANALFABETISMO POR FAIXA ETÁRIA – 2010 (%) 

 

Município 
15 a 24 

anos 

25 a 39 

anos 

40 a 59 

anos 

60 a 69 

anos 

70 a 79 

anos 

80 anos e 

mais 

Campos dos Goytacazes 2 3,9 7,4 15,4 19,9 25,3 

São João da Barra 1,8 7 13,3 20,4 22 30 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010.  

 

Assim como já observado a partir dos dados de número de matrículas nos município de 

Campos e São João da Barra, os dados de escolaridade (QUADRO 7.4.6.2-11) dos 

municípios indicam que quanto mais avançado o nível de ensino, menor é a parcela da 

população que tem acesso a ele.  

 

Apesar dos avanços observados nas taxas de analfabetismo nos dois municípios, a 

população sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto corresponde à maior 

parte das pessoas com 10 ou mais anos de idade, tanto em Campos (50,2%) como em São 

João da Barra (60,9%).  

 

Da mesma maneira, segundo os dados do IBGE, apenas 4% da população de São João da 

Barra e 8% da população de Campos possuem ensino superior completo.   
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QUADRO 7.4.6.2-11 

ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO – 2010 

 

Escolaridade 
São João da Barra 

Campos dos 

Goytacazes 

Pessoas % Pessoas % 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade 28.416 100,0% 396.966 100,0% 

Sem instrução e fundamental incompleto 17.301 60,9% 199.306 50,2% 

Fundamental completo e médio incompleto 4.462 15,7% 67.117 16,9% 

Médio completo e superior incompleto 5.323 18,7% 96.780 24,4% 

Superior completo 1.124 4,0% 31.658 8,0% 

Não determinado 205 0,7% 2.105 0,5% 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010. 

 

7.4.6.3 Saúde 

 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Brasil reúne dados relativos aos 

equipamentos e equipes de saúde, ao seu funcionamento e infraestrutura em todas as 

esferas – Federal, Estadual e Municipal.  

 

De acordo com dados de 2015 do CNES (QUADRO 7.4.6.3-1), o município de Campos dos 

Goytacazes possui um total de 888 unidades de saúde. Desse total, a maior parte (567) são 

consultórios médicos e clínicas ou ambulatórios especializados (102). Entre os 

estabelecimentos restantes, 72 são Centros de Saúde ou Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), principais portas de entrada do Sistema único de Saúde (SUS). O município conta 

ainda com 11 hospitais gerais e 5 especializados, referenciados pelo sistema para tratar de 

casos de maior complexidade.   

 

Entre os hospitais gerais do município, dois são públicos: o Hospital Ferreira Machado, 

localizado no bairro Caju, e o Hospital Geral de Guarus, no bairro Parque Santa Helena. Há 

ainda quatro unidades contratualizadas, que são hospitais privados, sem fins lucrativos, 

geridos pela esfera municipal. São eles: o Hospital dos Plantadores de Cana, A Santa Casa 

da Misericórdia, o Hospital Escola Álvaro Alvim e a Sociedade Portuguesa de Beneficência 

de Campos.  
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QUADRO 7.4.6.3-1 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

EQUIPAMENTO N 

CENTRAL DE REGUALAÇÃO 1 

CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU HEMATOLÓGICA 2 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 4 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 72 

CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE 2 

CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 102 

CONSULTORIO 567 

FARMACIA 1 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 5 

HOSPITAL GERAL 11 

HOSPITAL DIA 1 

POLICLINICA 55 

POSTO DE SAUDE 6 

PRONTO ANTEDIMENTO 8 

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO 1 

SECRETARIA DE SAUDE 1 

SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE) 5 

UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 38 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 2 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 4 

Total 888 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 

2014.  

 

São João da Barra, como município de menor porte e com menor população que Campos, 

possui 38 equipamentos de saúde (QUADRO 7.4.6.3-2). Destes, 6 são policlínicas e 13 são 

UBS ou Centros de Saúde. O único hospital geral do município é a unidade filantrópica Santa 

Casa da Misericórdia, localizada no Centro da cidade, onde trabalham 71 médicos e 87 

outros profissionais do SUS. Este não possui leitos de UTI e atende casos de baixa e média 

complexidade. Dessa maneira, pacientes com casos de alta complexidade são transferidos para 

unidades em municípios vizinhos. 
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QUADRO 7.4.6.3-2 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM SÃO JOÃO DA BARRA 

 

EQUIPAMENTO N 

CENTRAL DE REGULAÇÃO 1 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 1 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 13 

CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 4 

CONSULTORIO 3 

FARMACIA 1 

HOSPITAL GERAL 1 

POLICLINICA 6 

PRONTO ANTEDIMENTO 1 

PRONTO SOCORRO GERAL 4 

SECRETARIA DE SAUDE 1 

UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 1 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 1 

Total 38 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 

2014.  

 

Até 2013, pacientes de alta complexidade de São João da Barra eram atendidos na Santa Casa 

da Misericórdia de Campos dos Goytacazes (FOTO 7.4.6.3-1), através de um convênio entre a 

Prefeitura de São João e o hospital. O convênio, no entanto, está suspenso desde 2013. O 

hospital de Campos relata que interrompeu os serviços porque o município estaria devendo 

o pagamento referente ao ano de 2013, mas a Prefeitura alega que o repasse só pode ser 

feito, uma vez que a unidade regularizar a prestação de contas dos serviços realizados em 

2012. A prefeitura alega ainda que há indícios de que teria havido um desvio de finalidade 

dos recursos, por parte do hospital filantrópico.  

 

Moradores de São João da Barra acreditam não ter havido melhorias significativas na 

infraestrutura e no atendimento médico do município, e relatam que, com o conflito do 

convênio entre a prefeitura e a Santa Casa de Campos, casos de alta complexidade são 

referenciados para o município de Itaperuna, município mais distante, a cerca de 2 horas de 

São João.  
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FOTO 7.4.6.3-1: Fachada do hospital filantrópico Santa Casa da Misericórdia de São 

João da Barra, localizada no distrito sede 

 

Dentro das classificações de tipos de estabelecimentos do SUS, há o conceito de “Unidade 

Mista”, que é uma Unidade de saúde básica destinada à prestação de atendimento em 

atenção básica e integral à saúde, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, 

podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais, com unidade de 

internação, sob administração única. A assistência médica deve ser permanente e prestada 

por médico especialista ou generalista. Pode dispor de urgência/emergência e SADT 

(Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia) básico ou de rotina. 

 

O município de São João da Barra conta com 5 dessas unidades. Entre estas, 4 estão 

classificadas pelo CNES como Pronto Socorro Geral, por terem atendimento de urgência 

(como as ilustradas nas FOTOS 7.4.6.3-2 e 7.4.6.3-3, apresentadas na sequência), e uma 

como Policlínica, por realizar apenas atendimento ambulatorial.  
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FOTO 7.4.6.3-2: Unidade Mista 24h João Barbosa Netto, no distrito de Grussaí.  

 

 

FOTO 7.4.6.3-3: Unidade Mista 24h do Açu, em Barra do Açu  

 

Além da análise de questões estruturais referentes ao sistema de saúde dos municípios, é 

importante avaliar dados que tragam informações sobre o caráter e a abrangência dos 

serviços oferecidos à população, e também indicadores de qualidade de vida, como as 

estatísticas vitais de saúde.  

 

A identificação das principais causas de morte dentro de um município ajuda a sinalizar suas 

prioridades em termos de ações de prevenção e tratamento de doenças, ao mesmo tempo 

em que pode refletir contextos socioeconômicos e alterações nos mesmos. Desde 1996, as 
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declarações de óbito passaram a ser codificadas utilizando-se a 10ª Revisão da 

Classificação Internacional de Doenças - CID-10.  

 

Segundo os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da 

Saúde, a causa mais frequente de mortes em Campos dos Goytacazes e em São João da 

Barra em 2013 foram Doenças do Sistema Circulatório, comumente líderes em número de 

óbitos em muitos municípios do Brasil (QUADRO 7.4.6.3-3).  

 

QUADRO 7.4.6.3-3 

ÓBITOS POR CAUSA 

 

Capítulo CID-10 
Campos dos 

Goytacazes 

São João da 

Barra 

I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 166 8 

II Neoplasmas [tumores] 536 42 

III 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns 

transtornos imunitários 
21 1 

IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 191 18 

V Transtornos mentais e comportamentais 24 2 

VI Doenças do sistema nervoso 86 2 

VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1  - 

IX Doenças do aparelho circulatório 997 77 

X Doenças do aparelho respiratório 541 32 

XI Doenças do aparelho digestivo 151 15 

XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo 23 1 

XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 11 1 

XIV Doenças do aparelho geniturinário 122 13 

XV Gravidez, parto e puerpério 7  - 

XVI Algumas afecções originadas no período perinatal 77 9 

XVII 
Malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas 
15 1 

XVIII 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte 
340 28 

XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 500 37 

Total 3.809 287 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 

 

A FIGURA 7.4.6.3-1 ilustra os dados do QUADRO 7.4.6.3-3 anterior e mostra que, além das 

doenças do aparelho circulatório, as doenças do aparelho respiratório, neoplasmas 

(tumores) e causas externas (que compreendem as lesões decorrentes de acidentes e de 

violências) também contribuem com uma parcela razoável das mortes no município de São 

João da Barra, no ano de 2013.  
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FIGURA 7.4.6.3-1  

ÓBITOS POR CAUSA – SÃO JOÃO DA BARRA 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do SIM, MS. 

 

A taxa de mortalidade infantil representa o número de óbitos de crianças menores de um 

ano de idade a cada mil nascidos vivos.  O indicador estima, portanto, o risco de morte dos 

nascidos vivos em uma determinada região geográfica e é um indicativo importante na 

avaliação da qualidade e acesso à saúde.  

 

As taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas em altas (50 ou mais), médias 

(20-49) e baixas (menos de 20), em função da proximidade ou distância de valores já 

alcançados em sociedades mais desenvolvidas. Altas taxas de mortalidade infantil refletem, 

de maneira geral, baixos níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de 

condições de vida. 

 

O QUADRO 7.4.6.3-4, que apresenta a evolução deste indicador nos municípios de Campos 

e São João da Barra, indica que ambos possuem baixas taxas de mortalidade infantil e 

similares à média do país. Seu decréscimo foi progressivo e significativo entre 1991 e 2010, 

chegando a 16,9 em São João da Barra e 14,7 em Campos.  

 

QUADRO 7.4.6.3-4 

EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 

 

Espacialidades 1991 2000 2010 

Brasil 44,68 30,57 16,7 

Campos dos Goytacazes (RJ) 36,09 18,21 14,72 

São João da Barra (RJ) 26,11 19,94 16,9 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2013.  
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O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) disponibiliza 

dados sobre despesas em saúde de todos os entes federados. O QUADRO 7.4.6.3-5 abaixo 

relata os gastos médios em saúde dos municípios de São João da Barra e Campos dos 

Goytacazes em reais por habitante, a cada ano, entre 2007 e 2013.  

 

Estes dados indicam que os investimentos per capita em saúde aumentaram de R$ 258,30 

para R$ 1.363,68 em Campos, no período de seis anos analisado, enquanto em São João 

da Barra esse investimento passou de R$ 648,77 para R$2.854,68 no mesmo período de 

tempo. O aumento nos valores de despesas gastas por habitante mesmo com o aumento 

populacional observado em ambos os municípios, significa que houve, de fato, um 

incremento real no total de despesas empregadas em saúde. Isso não garante, no entanto, 

que esses recursos tenham sido distribuídos igualmente entre a população local.  

 

QUADRO 7.4.6.3-5 

DESPESA TOTAL COM SAÚDE POR HABITANTE (R$/Hab.) 

 

Municípios 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Campos dos Goytacazes 258,30 671,31 694,89 1.051,12 1.048,05 1.166,36 1.363,68 

São João da Barra 648,77 887,28 902,35 1.115,14 1.234,72 2.808,75 2.854,68 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) – DATASUS. 

 

Consolidada através da Política Nacional de Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica. Essa 

reestruturação no sistema de atenção básica tem como objetivo ampliar a resolutividade e 

impacto dos serviços e ações na situação de saúde das pessoas e coletividades. Um dos 

pontos positivos da inserção desta estratégia é a territorialização do atendimento, o que 

significa que os municípios que possuem ESF estão divididos por territórios de atuação das 

equipes de saúde. 

 

Um ponto importante dessa política é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional 

(equipe de Saúde da Família – eSF) composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou 

especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e 

(IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 

Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. 

 

Somado a isso, é prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 

nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da 

atenção básica, visando à implantação gradual da ESF ou como uma forma de agregar os 
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agentes comunitários a outras maneiras de organização da atenção básica.  

Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 

pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade 

para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau 

de vulnerabilidade das famílias daquele território, ou seja, quanto maior o grau de 

vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.  

 

A cobertura estimada da população residente do município de São João da Barra pelas 

equipes da atenção básica à saúde está apresentada no QUADRO 7.4.6.3-6 abaixo.  Este 

indicador mede o número médio mensal de equipes da atenção básica, para cada 3.000 

pessoas, em relação à população total residente no município e ano avaliados. São 

consideradas equipes da atenção básica à saúde as Equipes de Saúde da Família (ESF) 

com carga horária de trabalho de 40 horas semanais e as equivalentes a essas, formadas 

pela soma de cada 60 horas semanais das especialidades médicas: clínica médica, 

ginecologia e pediatria. 

 

Um dos objetivos mais relevantes da análise destes dados é subsidiar processos de 

planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde para a tomada de decisão em relação à 

alocação de recursos humanos da atenção básica à saúde em todo o país, em especial para 

os locais que apresentam cobertura abaixo do padrão desejável. 

Os dados apresentados a seguir correspondem aos anos de 2007 - quando a ESF foi 

implementada no município de São João da Barra - a 2014, registrados no mês de Dezembro 

de cada ano. Como é possível observar a partir destes dados, o número de equipes de 

saúde da família tem crescido no município, assim como a cobertura da população pelas 

mesmas. Esta proporção passou de 12% em Dezembro de 2007 para 93% no mesmo mês 

de 2014.  

 

QUADRO 7.4.6.3-6 

EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (SÃO JOÃO DA BARRA) 

 

Ano Implantados 
Proporção de cobertura 

populacional estimada (%) 

2007 1 11,99 

2008 3 35,97 

2009 3 34,1 

2010 3 33,83 

2011 5 52,68 

2012 7 72,88 

2013 7 72,06 

2014 9 92,65 

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE. 
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Além da Estratégia de Saúde da Família, São João da Barra aderiu recentemente ao 

Programa Mais Médicos, do Governo Federal, com a chegada de três médicos estrangeiros 

no município. Em 2014, a secretaria de saúde municipal anunciou também a implantação de 

dois outros programas: o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e o Equipe 

Multiprofissional de Atendimento Domiciliar (EMAD).  

 

O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que 

devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da 

Família e das Equipes de Atenção Básica para populações específicas. A EMAD é a 

principal responsável pelo cuidado do paciente domiciliado. A diferença entre as EMADs e 

as equipes de atenção básica está no tipo de atendimento prestado (especializado para 

pacientes domiciliados) e na composição da equipe profissional.  

 

7.4.6.4 Habitação 

 

A análise das condições de habitação de um município é essencial para a compreensão do 

padrão de vida da sua população. Neste item serão usados dados do IBGE relativos à 

condição de ocupação dos domicílios, à qualidade e ao tipo das habitações dos municípios 

de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Os dados mais específicos deste item 

serão apresentados apenas para o município que constitui a AID do empreendimento, São 

João da Barra. Enquanto outros dados serão vistos de forma comparada com Campos dos 

Goytacazes, componente da AII.  

 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE, São João da Barra possuía um total de 10.629 

domicílios particulares permanentes em 2010. Destes, 77,6% se encontram em áreas 

urbanas e 22,4% em áreas rurais do município. Em comparação com os dados apresentados 

para o Estado do Rio de Janeiro, onde 96,88% dos domicílios são urbanos, São João da 

Barra ainda apresenta uma parcela considerável dos domicílios em áreas rurais. O município 

de Campos dos Goytacazes apresenta, igualmente, um alto índice de urbanização, com 

mais de 90%  dos  domicílios em áreas  urbanas e 9,63%  em  áreas rurais (QUADRO 

7.4.6.4-1).  

 

QUADRO 7.4.6.4-1 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES EM ÁREA URBANA E RURAL EM 2010 

 

Localidade 

Urbana Rural 

Total Nº de 

Domicílios 
% 

Nº de 

Domicílios 
% 

Estado do Rio de Janeiro 5.079.561 96,88 163.450 3,12 5.243.011 

São João da Barra 8.248 77,6 2.381 22,4 10.629 

Campos dos Goytacazes 128.696 90,37 13.720 9,63 142.416 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  
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Ao observarmos a proporção entre os domicílios rurais e urbanos em São João da Barra por 

distrito (FIGURA 7.4.6.4-1), fica evidente a diferença entre o caráter dos mesmos, alguns 

significativamente mais urbanos que outros.  

 

Atafona, por exemplo, é um distrito cujos domicílios estão integralmente localizados em 

áreas consideradas urbanas. Grussaí também possui um percentual altíssimo – mais de 

97% - dos domicílios em áreas urbanas. O distrito de Pipeiras, por outro lado, possui um 

número significativo de domicílios urbanos, mas é predominantemente rural. O pequeno 

distrito de Cajueiro, com um total de 34 domicílios identificados, assim como Pipeiras, possui 

a maior parte dos domicílios em área rural. O distrito de Barcelos possui o maior equilíbrio 

entre domicílios urbanos e rurais; e a sede do município, São João da Barra, tem cerca de 

15% dos domicílios em áreas rurais.  

 

FIGURA 7.4.6.4-1 

PROPORÇÃO ENTRE DOMICÍLIOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANA E RURAL 

POR DISTRITO EM 2010  

 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base em dados do Censo Demográfico 2010 - IBGE.  

 

Outro dado relevante para analisar as condições de moradia da população local é a 

densidade domiciliar, ou seja, a quantidade média de pessoas coabitando o mesmo domicílio 

(QUADRO 7.4.6.4-2). A média de habitantes por domicílio particular permanente de São 

João da Barra, assim como naqueles de Campos, sofreu um decréscimo entre 1991 e 2010 

que acompanha a média estadual. Ela diminuiu em 21,7% ou de 3,92 para 3,07. Campos 

teve um decréscimo similar, passando de 4,05 para 3,24 moradores por domicílio, uma 

diminuição de 20%. É importante notar que os índices atuais de ambos os municípios estão 

abaixo do índice nacional, de 3,3 habitantes por domicílio.  
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QUADRO 7.4.6.4-2 

EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DOMICILIAR 

 

Localidade 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 

(Pessoas) 

1991 2000 2010 

Rio de Janeiro 3,68 3,36 3,04 

Campos dos Goytacazes 4,05 3,61 3,24 

São João da Barra 3,92 3,36 3,07 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  

 

Para ajudar a fazer uma avaliação qualitativa das condições de moradia de uma população, 

o IBGE desenvolveu um indicador que se refere à adequação dos domicílios particulares 

permanentes, ou seja, à sua habitabilidade. O indicador expressa a proporção de domicílios 

que contemplam os critérios definidos pelo IBGE, em relação ao total de domicílios 

particulares permanentes. 

 

As variáveis utilizadas para calcular esse indicador são o número total de domicílios 

particulares permanentes, a coleta do lixo, o abastecimento de água e o esgotamento 

sanitário.  

 

São considerados adequados os domicílios que atendem simultaneamente aos seguintes 

critérios: rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto ou pluvial ou fossa 

séptica e coleta de lixo direta ou indireta. Os domicílios semi-adequados são aqueles que 

atendem de uma a duas dessas características. Já os domicílios em condição inadequada 

são aqueles que não possuem nenhuma dessas características. 

 

O cálculo deste indicador é feito a partir de informações oriundas da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD.  

 

Ao observar os dados apresentados no QUADRO 7.4.6.4-3, nota-se que mais da metade 

dos domicílios do município de São João da Barra (56,1%) estão em condições semi-

adequadas e que um percentual inferior dos mesmos (43%) está em condições consideradas 

adequadas. Estes dados se encontram abaixo do padrão do Estado do Rio de Janeiro, onde 

77,5% dos domicílios estão em condições adequadas de moradia. Campos dos Goytacazes 

possui indicadores melhores que os de São João da Barra, entretanto, encontra-se também 

abaixo da média estadual. O município possui 55,1% dos domicílios em condição adequada 

e 44,3% em condição semi-adequada. Em relação às moradias inadequadas, São João da 

Barra possui o maior percentual: 0,9%. Dados mais detalhados sobre abastecimento de 

água, esgoto e resíduos sólidos podem ser encontrados nos capítulos que tratam 

especificamente da infraestrutura nos municípios da AII.  
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QUADRO 7.4.6.4-3 

ADEQUAÇÃO DA MORADIA EM 2010 

 

Localidades 

Condição de Adequação 

Total 

Adequada Semi-adequada Inadequada 

N° de 

Domicílios 
% 

N° de 

Domicílios 
% 

N° de 

Domicílios 
% 

Rio de Janeiro 4.755.924 3.683.714 77,5% 1.041.102 21,9% 31.108 0,7% 

São João da Barra 8.106 3.483 43,0% 4.547 56,1% 76 0,9% 

Campos dos 

Goytacazes 
126.864 69.953 55,1% 56.194 44,3% 717 0,6% 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  

 

Em relação aos tipos de moradia no município de São João da Barra, apresentados no 

QUADRO 7.4.6.4-4, observa-se que, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais predominam 

as casas. Estas representam 98,96% dos domicílios urbanos e 99,45% dos rurais. O 

segundo tipo de habitação com maior representatividade, ainda que muito baixa, é a casa 

de vila ou em condomínio. Os apartamentos estão presentes apenas em áreas urbanas; as 

habitações em casas de cômodos, cortiços ou cabeças de porco são apenas 23 no total; e 

não há ocas ou malocas.  

 

QUADRO 7.4.6.4-4 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR TIPO EM 2010 

(SÃO JOÃO DA BARRA) 

 

Tipo de domicílio 

 
Total 

Urbano Rural 

N° de 

Domicílios 
% 

N° de 

Domicílios 
% 

Total 10.629 8.248 100,00 2.381 100,00 

Casa 10.530 8.162 98,96 2.368 99,45 

Casa de vila ou em condomínio 60 51 0,62 9 0,38 

Apartamento 16 16 0,19 - - 

Habitação em casa de cômodos, cortiço ou 

cabeça de porco 
23 19 0,23 4 0,17 

Oca ou maloca - - - - - 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  
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A predominância das casas como tipologia de habitação não significa, no entanto, que os 

padrões destas sejam os mesmos. Há distinções entre casas localizadas em diferentes 

distritos ou áreas em distritos, entre as condições de saneamento e infraestrutura oferecidas 

em cada local, e mesmo entre os materiais usados para construí-las e seu estado de 

preservação (FOTOS 7.4.6.4-1 a 7.4.6.4-4). 

 

Outro fator importante a ser destacado é que, como o município de São João da Barra 

constitui local de veraneio para turistas do Estado do Rio de Janeiro e de outras regiões, há 

um número considerável de casas na cidade que ficam vazias durante a maior parte do ano 

e são ocupadas somente nos períodos de férias e feriados, principalmente no verão.  

 

 

FOTO 7.4.6.4-1: Casas localizadas no distrito de Grussaí, em São João da Barra, em 

rua transversal à praia 
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FOTO 7.4.6.4-2: Residência em área rural, parte do assentamento Vila da Terra, 

criado pelo grupo EBX para abrigar as famílias desapropriadas pela construção do 

Complexo Logístico e Industrial 

 

 

FOTO 7.4.6.4-3: Casas construídas à beira da Lagoa de Grussaí 
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FOTO 7.4.6.4-4: Condomínio residencial Barreto I, localizado no distrito de Pipeiras, em 

São João da Barra. Exemplo de habitação com apartamentos, voltada para 

trabalhadores dos empreendimentos industriais na Barra do Açu. 

 

O QUADRO 7.4.6.4-5 a seguir exibe informações sobre os domicílios particulares 

permanentes conforme sua condição de ocupação. De acordo com os dados apresentados, 

observa-se que a maior parte dos domicílios do município de São João da Barra (78,57%) 

são próprios, seguidos pelos domicílios alugados que representam 12,27% do total. Esse 

cenário se repete ao observarmos isoladamente as áreas urbanas, onde 75,8% dos 

domicílios são também próprios e 14,71%, alugados. Quanto aos domicílios rurais, o 

percentual de moradias próprias é ainda maior, 88,16% do total. É relevante destacar, no 

entanto, que, enquanto os domicílios alugados representam 3,82% do total rural, 7,9% das 

moradias são cedidas. Isso ocorre muitas vezes com trabalhadores rurais cuja moradia foi 

cedida pelo empregador, mas, de acordo com os dados do IBGE, a maioria desses 

domicílios foi cedida por outra forma.  

 

QUADRO 7.4.6.4-5 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO EM 

2010 (SÃO JOÃO DA BARRA) 

 

Condição do 

Domicílio 

Total Urbano Rural 

N° de 

Domicílios 
% 

N de 

Domicílios 
% 

N° de 

Domicílios 
% 

Próprio 8.351 78,57% 6.252 75,80% 2.099 88,16% 

Alugado 1.304 12,27% 1.213 14,71% 91 3,82% 

Cedido 928 8,73% 740 8,97% 188 7,90% 

Outra condição 46 0,43% 43 0,52% 3 0,13% 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  
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No âmbito das ações relativas a políticas de habitação no município de São João da Barra, 

a secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, através do Departamento 

de Habitação e Interesse Social, administra o Programa de Adequação Habitacional, que 

engloba: reforma de casas, aluguel social, casas populares e habitação de interesse social. 

O público interessado em participar do programa realiza um cadastro em um dos Polos dos 

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, e, em seguida, são avaliadas por 

assistentes sociais, que analisam se as pessoas se enquadram no perfil exigido por lei para 

serem beneficiadas. Entre as características que compõem o perfil desejado estão: renda 

per capita de meio salário mínimo; três anos, comprovados, de residência no município; 

encontrar-se instalado em área de risco ou casas condenadas pela Defesa Civil; e 

vulnerabilidade social. 

 

Os moradores beneficiados passam a participar do Programa Aluguel Social, enquanto 

aguardam a concretização da reforma da residência, a construção de casa popular, ou 

reconstituição sócio econômica, saindo do quadro de vulnerabilidade. Estes participam 

também de acompanhamento familiar, capacitação profissional e programas de geração de 

renda. 

 

Da mesma maneira, o município participa do programa do Governo Federal “Minha casa, 

minha vida”. O Programa objetiva tornar acessível a moradia para a população cuja renda 

familiar mensal bruta não ultrapasse três salários mínimos, atendendo pessoas físicas por 

meio de concessão de crédito, com desconto variável de acordo com a sua capacidade de 

pagamento, sujeitos ao pagamento de prestações mensais, pelo prazo de 10 anos, 

proporcionalmente à renda familiar.  

 

7.4.6.5 Lazer e Cultura 

 

A sede de São João da Barra concentra a maior parte dos equipamentos de lazer e cultura 

do município, entre os quais estão prédios que fazem parte do patrimônio arquitetônico e 

cultural da cidade.   

 

Os prédios históricos de maior destaque do município são: o Cine Teatro São João, o Centro 

Cultural Narcisa Amália, o Palácio Cultural Carlos Martins, a Estação das Artes Derly 

Machado, a Antiga Casa da Câmara e Cadeia Pública, o Fórum Municipal e as Igrejas da 

sede.  

 

O edifício do Cine Teatro São João, representado na FOTO 7.4.6.5-1, foi construído no início 

do século XX para ser a sede da Sociedade Beneficente dos Artistas (SBA). Foi inaugurado 

em 1906, sob o nome de Teatro São João. Em seguida, com a difusão do cinema, o teatro 

passa a fazer também exibição de filmes. Na década de 80, o estabelecimento passou por 

um período de decadência e foi fechado, até ser adquirido pela Prefeitura municipal em 

2005, que restaurou as instalações e reabriu o espaço para o público, com uma sala de 200 

lugares. Hoje, o Cine Teatro abriga espetáculos de dança, música e teatro e exibe filmes.  
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FOTO 7.4.6.5-1: Fachada do Cine Teatro São João. 

Fonte: Blog do Cine Teatro (www.ccccc.com.br). 

 

O Centro Cultural Narcisa Amália foi inaugurado em 1992, e seu nome homenageia a poeta 

sanjoanense Narcisa Amália. No local onde está instalado, funcionava o antigo Mercado 

Municipal de São João da Barra - construído em 1902. O espaço tem hoje um pequeno palco 

- usado principalmente para apresentações infantis - e salas onde são ministradas oficinas 

de artesanato. No pátio do centro cultural, onde há uma bica em estilo imperial, são 

realizados eventos culturais, como o Café Literário.  

 

O Palácio Cultural Carlos Martins (FOTO 7.4.6.5-2) é uma edificação típica do século XIX. 

Originalmente, foi residência da família do armador Manoel José Nunes Teixeira, o Coronel 

Teixeira e, em 1922, foi transformado no Grupo Escolar Alberto Torres. A escola foi 

desativada 50 anos mais tarde, e o edifício passou então por uma reforma, para se tornar 

um Centro Cultural. O lugar foi batizado com o nome de Carlos Martins em homenagem ao 

artista plástico sanjoanense que defendia a reforma do prédio. Tombado pelo INEPAC 

(Instituto Estadual do patrimônio Cultural) em 1978, o Palácio abriga uma sala de exposições 

e uma escola de artes com uma sala para cada modalidade artística: literatura, música, 

dança, pintura, fotografia e computação gráfica. 

 

 

http://www.ccccc.com.br/
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FOTO 7.4.6.5-2: Palácio Cultural Carlos Martins 

 

O prédio da antiga estação de trem de São João da Barra foi construído pela Companhia 

Leopoldina Railway, no início do século XX. Hoje, o prédio abriga um espaço cultural, 

chamado Estação   das Arte s Derly Machado, inaugurado  em  julho  de 2008  (FOTO 

7.4.6.5-3). O espaço é ocupado pelo projeto “Artesanato é nossa Cultura”, que tem como 

intuito a comercialização dos produtos locais, e possui uma sala de exposição destinada à 

arte naïf. 

 

 

FOTO 7.4.6.5-3: Estação das Artes Derly Machado 
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A Antiga Casa da Câmara e Cadeia Pública é o único prédio do período colonial sobrevivente 

no município de São João da Barra. Sua primeira estrutura foi edificada em 1709, e sofreu 

uma série de modificações nos anos seguintes, chegando à estrutura mais próxima da que 

é conhecida hoje em 1797. O prédio foi tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) em 1967, e foi restaurado em 2011, para abrigar o Centro de 

Memória da história legislativa e judiciária. Hoje o local é denominado Casa de Cultura João 

Oscar.  

 

O prédio onde hoje funciona o Fórum Municipal de São João da Barra foi construído no 

século XIX, como residência do rico traficante de escravos, Comendador André Gonçalves 

da Graça e sua esposa, Clarinda Dias de Jesus. Futuramente, a prefeitura tem projeto de 

transformá-lo em Museu Histórico e Arquivo Público. 

 

As  principais  Igrejas  do município são: a Igreja da  Matriz de São João Batista (FOTO 

7.4.6.5-4), construída em 1630; Igreja da Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, 

construída em 1847; Igreja de São Benedito, fundada em 1839; e a Igreja de São Pedro, do 

padroeiro dos pescadores, e cuja construção teve início em 1868.  

 

 

FOTO 7.4.6.5-4: Praça da sede do município e, ao fundo, a Igreja da Matriz 

de São João Batista 

 

Em São João da Barra, o turismo e mesmo as atividades de lazer são movidos, 

principalmente, por atrativos naturais, como praias e lagoas. Entre elas estão a praia de 

Atafona, a praia e a lagoa de Grussaí, a praia Chapéu do Sol, a praia e lagoa de Iquipari 

(FOTO 7.4.6.5-5), a Barra do Açu e a Lagoa Salgada. Os banhos e a pesca realizados nestas 

localidades são atividades de lazer importantes para o local. No período de veraneio, a praia 

de Grussaí abriga os principais shows da temporada.  
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FOTO 7.4.6.5-5: Área de Lazer na lagoa de Iquipari 

 

Entre as atrações do calendário turístico do município estão o carnaval, o aniversário da 

cidade, a Expo Barra – exposição agropecuária de São João da Barra – e uma série de 

festas religiosas - a semana santa, a festa da Imperatriz do Divino Espírito Santo, Corpus 

Christi, o circuito junino (que celebra Santo Antônio, São Pedro e São João) e a festa de 

Nossa Senhora da Penha e Santo Amaro.  

 

Visando atender aos turistas que frequentam o município durante a alta temporada e 

feriados, foram criadas algumas estruturas voltadas para o lazer dos mesmos nos últimos 

anos: o Polo Gastronômico de Grussaí - com oito quiosques de restaurantes, localizado na 

orla da praia -, o Balneário de Atafona - com área para camping, churrasqueiras, banheiros, 

chuveiros, campo de futebol, quadra esportiva e playground - e o Espaço da Ciência – dentro 

do Balneário de Atafona, ponto de estudos ambientais e científicos, tendo como público alvo 

estudantes, turistas e comunidade em geral. Estes espaços, no entanto, parecem ficar 

vazios ou mesmo fechados durante a baixa temporada.  

 

Um tipo de equipamento de lazer comum na cidade e presente em alguns distritos (como a 

sede, Pipeiras e Cajueiro) são as quadras de esportes ou ginásios (FOTO 7.4.6.5-6). O 

município conta também com um estádio de futebol, O Estádio Municipal Manoel José Viana 

de Sá, casa do time de futebol local, o Esporte Clube São João da Barra.  
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FOTO 7.4.6.5-6: Vista da quadra poliesportiva do Cajueiro 

 

7.4.7 Uso e Ocupação do Solo 

 

7.4.7.1  Procedimentos Metodológicos 

 

O levantamento do uso e ocupação do solo tem como objetivo possibilitar o entendimento 

sobre a maneira como se dá a distribuição espacial das diversas tipologias ao longo das 

áreas de influência do empreendimento. Tais tipologias, por sua vez, refletem o processo 

histórico de formação da paisagem, formando um mosaico de usos resultante da 

combinação entre elementos naturais e antrópicos ao longo do tempo. 

 

Neste contexto, o mapeamento do uso do solo tem como intuito subsidiar a compreensão 

da distribuição espacial das atividades antrópicas e da cobertura vegetal ocorrentes nas 

áreas de influência do empreendimento, possibilitando o estabelecimento de inter-relações 

entre as formas de ocupação e a intensidade dos processos modificadores da paisagem.  

 

Para uma análise ampla do Uso e Cobertura da Terra, foi elaborado um mapeamento semi-

automático a partir de imagens do satélite Landsat-8, da interpretação visual de imagens 

digitais e dos trabalhos de campo realizados entre os dias 25 e 28 de Novembro de 2014; e 

entre 9 e 12 de Março de 2015. 

 

Este Mapa apresenta os padrões de ocupação, que permitiu tecer algumas considerações 

acerca da distribuição espacial das tipologias e de como vem ocorrendo a ocupação 

territorial dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. 
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Para o mapeamento do Uso do Solo foram utilizados os seguintes materiais: 

 

 Imagens digitais do satélite Landsat-8, com resolução espacial de 30m, de 04/12/2014; 

 Bases vetoriais e raster do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Software ArcGIS 10.1. 

 

O desenvolvimento do trabalho foi efetuado de acordo seguintes etapas:  

 

 Aquisição de base cartográfica de referência; 

 Aquisição de imagens digitais (satélite Landsat-8); 

 Classificação supervisionada das imagens de satélite, a partir de amostras de tipologias 

de uso e ocupação do solo; 

 Quantificação das classes de uso do solo.  

 

 

A classificação supervisionada utilizada no mapeamento das imagens é uma técnica na qual 

se dá a extração de informações de modo a reconhecer padrões e objetos homogêneos, 

possibilitando o mapeamento de áreas da superfície terrestre que apresentem um mesmo 

padrão. Neste procedimento são determinadas amostras de tipologias (verificação em 

campo), que posteriormente são utilizadas pelo software (ArcGIS) para reconhecimento do 

restante das imagens. 

 

Em seguida, foi realizada uma varredura pela área mapeada, com a finalidade de validar os 

resultados obtidos, confirmando a classificação, bem como alterando eventuais áreas onde 

houve equívoco no processamento.  

 

A partir do mapeamento realizado, foram identificadas 10 classes de uso e ocupação do 

solo, reunidas em 5 grupos, classificadas de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra 

(IBGE, 2013), levando-se em conta as especificidades de cada tipologia. Estas tipologias 

são entendidas como unidades de mapeamento, que representam superfícies consideradas 

homogêneas, claramente distinguíveis das demais unidades em seu entorno, ou ainda, a 

combinação de áreas homogêneas que se repetem em determinado padrão. 

 

Para definição das classes de vegetação, foram utilizados o Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira (IBGE, 2012) e o livro O Estado do Ambiente: Indicadores Ambientais do Rio de 

Janeiro (SEA/INEA, 2010).  

 

Os grupos e classes identificados neste mapeamento são os que seguem abaixo: 

 

- Áreas Antrópicas Agrícolas 

Cultura 

Campo/Pastagem 
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- Áreas Antrópicas Não Agrícolas 

Áreas Antrópicas 

 

- Áreas de Vegetação Natural  

Mangue 

Restinga 

Florestal 

 

- Corpos D’água 

Corpo D’água 

 

- Outras Áreas 

Cordões Arenosos  

Áreas Alagadiças 

Afloramento Rochoso + Solo Exposto 

 

O Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AII e AID  FIGURA 5.5.7.1-1, em sequencia. 
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7.4.7.2 Área de Influência Indireta (AII) 

 

A Área de Influência Indireta está inserida na Região Norte Fluminense e é composta pelos 

municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, nos quais se destacam áreas 

de formações pioneiras de restinga, campo/pastagem e cultura. 

 

O município de Campos dos Goytacazes possui grande extensão territorial, sendo o maior 

município do Rio de Janeiro, além do município mais populoso do interior do Estado. Como 

observa-se na FIGURA 7.4.7.1-1 o município possui um grande contínuo urbanizado que 

divide-se nas duas margens do rio Paraíba do Sul. Destaca-se ainda algumas manchas de 

áreas urbanizadas no território municipal, correspondendo a sedes distritais, bairros e 

povoados. São exemplos destas áreas urbanizadas as localidades de Travessão, Morro do 

Coco e Santa Maria, a norte; Poço Gordo, Saturnino Braga e Mussurepe, ao Sul; e Uruaí e 

Ibitipoca, a oeste. Em geral, estas áreas urbanizadas encontram-se dispostas ao longo das 

estradas, caso, por exemplo, da BR-356, da  RJ-180 e da RJ-216.  

 

As áreas que apresentam maior concentração de vegetação natural (vegetação florestal) se 

encontram na porção oeste do município. Trata-se de uma região com maior variação de 

declividade e altimetria, o que explica também a presença de afloramentos rochosos. Tais 

características historicamente dificultaram a ocupação e o aproveitamento econômico da 

área para fins agropecuários. Além disso, destaca-se a presença de áreas legalmente 

protegidas (Unidades de Conservação), que corroboram para a vocação preservacionista 

observada na porção oeste do município. 

 

De forma geral, as áreas antrópicas agrícolas distribuem-se por todo o território de Campos 

dos Goytacazes, à exceção do setor oeste. As áreas utilizadas para pastagem e agricultura 

somadas perfazem cerca de 50% do território municipal. A principal cultura do município, 

tanto economicamente como territorialmente (área plantada) é a cana de açúcar. As áreas 

de pastagem são bastante significantes e a tipologia de uso mais abrangente da AII, 

perfazendo 34% do território da AII. 

 

O território do município de São João da Barra, onde se localiza o empreendimento, 

caracteriza-se pela predominância de formações pioneiras das restingas e lagoas costeiras, 

além de áreas de pastagem e cultivares. Observa-se uma clara distinção de usos entre a 

porção oeste e leste do município. Pode-se dizer que a leste do rio e canal Quitingute 

predominam restingas, cordões arenosos e áreas alagadiças; enquanto que a oeste usos 

antrópicos agropecuários. 

 

Nesta região limítrofe entre os dois municípios, observa-se uma brusca mudança na 

paisagem, onde a vegetação de restinga e uso de pastagens é substituída pelas áreas 

agrícolas. As condições edáficas propiciaram a expansão dessa atividade, cujo principal 

cultivo foi, por muito tempo, a cana-de-açúcar, hoje substituída por outras culturas como o 

abacaxi. 
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Os corpos d’água têm grande importância na AII, sendo os principais o Rio Paraíba do Sul, 

que passa pela cidade de Campos dos Goytacazes e atravessa São João da Barra, onde 

deságua no Oceano Atlântico; a Lagoa Feia, no extremo sul da AII; a Lagoa Salgada, no sul 

do Município de São João da Barra e as lagoas costeiras do Taí, Grussaí e Iquipari. 

 

O QUADRO 7.4.7.2-1 quantifica as tipologias de uso mapeadas na AII e confirma a 

predominância de áreas de Campo/Pastagem (34%) e Vegetação Natural Florestal (29%).  

 

QUADRO 7.4.7.2-1 

CLASSES DE USO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (EM HA E %)  

 

Grupo Classe Área (ha) % 

Áreas Antrópicas Agrícolas 
Cultura 66.687,50 14,87% 

Campo/Pastagem 153.767,47 34,29% 

Áreas Antrópicas Não Agrícolas Áreas Urbanizadas 12.484,19 2,78% 

Áreas de Vegetação Natural 

Mangue 671,78 0,15% 

Restinga 20.300,25 4,53% 

Florestal 131.236,57 29,26% 

Corpos d'água Corpo d'água 22.678,57 5,06% 

Outras Áreas 

Cordões Arenosos 13.058,13 2,91% 

Áreas Alagadiças 25.732,06 5,74% 

Afloramento Rochoso + Solo 

Exposto 
1.870,03 0,42% 

Total 448.486,53 100,00% 

 

 

7.4.7.3 Uso e Ocupação do Solo na Área de Influência Direta 

 

A Área de Influência Direta deste estudo compreende o município de São João da Barra e 

este item busca fazer uma análise mais detalhada das tipologias de uso encontradas neste 

território. As áreas quantificadas estão exibidas no QUADRO 7.4.7.3-1, a seguir: 
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QUADRO 7.4.7.3-1 

CLASSES DE USO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (EM HA E %)  

 

Grupo Classe Área (ha) % 

Áreas Antrópicas Agrícolas 
Cultura 3.182,53 6,99% 

Campo/Pastagem 4.816,04 10,58% 

Áreas Antrópicas Não 

Agrícolas 
Áreas Antrópicas 2.875,61 6,32% 

Áreas de Vegetação Natural 

Mangue 553,69 1,22% 

Restinga 18.038,12 39,63% 

Florestal 2.113,44 4,64% 

Corpos d'água Corpo d'água 1.669,84 3,67% 

Outras Áreas 

Cordões Arenosos 10.456,56 22,97% 

Áreas Alagadiças 1.780,40 3,91% 

Afloramento Rochoso + Solo Exposto 33,87 0,07% 

  Total 45.520,09 100,00% 

 

Em sequência são caracterizadas as classes de uso mapeadas na Área de Influência Direta 

(AID). 

 

Áreas Antrópicas Não Agrícolas 

• Áreas Urbanizadas 

 

Correspondem às áreas antrópicas de uso intensivo, estruturadas por edificações e sistema 

viário, onde predominam as superfícies não-agrícolas. Incluem as cidades, vilas, áreas de 

rodovias, serviços, complexos industriais e comerciais, etc. Corresponde a 

aproximadamente 6% do território de São João da Barra, incluindo a área da sede e da Zona 

Industrial Porto do Açu, bem como das comunidades de Atafona, Grussaí e Barra do Açu. 

 

Nessa tipologia, destaca-se a sede municipal de São João da Barra, localizada na porção 

norte da AID, que concentra os principais serviços hospitalares, bancários, culturais, 

educacionais e administrativos (Foto 5.5.7.3-1). A sede municipal polariza grande parte da 

população do município, sendo servida por transporte público regular. Localidades mais 

afastadas, como aquelas situadas no extremo sul do município, em geral, tem Campos dos 

Goytacazes como polo de referência, devido à facilidade de acessos e maior disponibilidade 

e variedade de equipamentos, comércio e serviços. 
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FOTO 7.4.7.3-1: Avenida que concentra o comércio de rua na sede de São João da Barra 

 

Na porção norte da AID, na faixa costeira, destacam-se as sedes dos distritos de Grussaí e 

Atafona (FOTO 7.4.7.3-2), importantes núcleos que apresentam vocação para o turismo 

regional. Essas localidades apresentam uma sazonalidade na dinâmica econômica e 

populacional e abrigam muitas casas de veraneio. 

 

 

FOTO 7.4.7.3-2: Vista aérea de Grussaí e, ao fundo, Atafona. Foto de novembro de 2012 

 

A região centro-sul apresenta  baixa densidade  demográfica  com a distribuição de 

pequenas comunidades urbanas e rurais, esparsas no território, principalmente nas 

adjacências das vias de acesso. A maioria dessas localidades, caso de Palacete, por 

exemplo (FOTO 7.4.7.3-3), contém pequeno comércio e serviços locais, mas sua população 
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tende a recorrer ao município de Campos dos Goytacazes para serviços de que seus 

distritos carecem. Na porção sul destaca-se a localidade de Barra do Açu (FOTO 7.4.7.3-4). 

 

 

FOTO 7.4.7.3-3: Vista da comunidade Palacete, no distrito de Pipeiras 

 

 

FOTO 7.4.7.3-4: Vista de Barra do Açu, no extremo sul do município 
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Na porção sudeste, destaca-se a área onde está o Complexo Logístico e Industrial do Porto 

do Açu. Neste sentido, destaca-se que o mapeamento considerou como área pertencente 

ao Complexo, apenas as áreas atualmente ocupadas por estruturas industriais/portuárias ou 

por depósito de areia, de modo que áreas de expansão foram classificadas de acordo com 

o seu uso atual. 

 

Áreas Antrópicas Agrícolas 

• Campo/Pastagem 

Áreas destinadas ao pastoreio do gado, onde o solo encontra-se recoberto por vegetação 

de gramíneas ou leguminosas.  

 

A partir do mapeamento realizado, foram identificados mais de 4.816 hectares de áreas de 

pastagem, representando cerca de 11% da AID. 

 

Esta tipologia de uso está ligada à prática de pecuária extensiva, sistema em que o gado é 

criado sem confinamento e com baixa densidade gado/hectare, com baixa aplicação de 

tecnologias. Tal uso é realizado, em geral, em pequenas propriedades, preferencialmente 

localizadas na porção oeste do município, embora possa sr observado em todo o território 

municipal. 

 

 

FOTO 7.4.7.3-5:Exemplo de área de pastagem sem aproveitamento econômico 

quando da visita de campo 
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FOTO 7.4.7.3-6: Área de pastagem utilizada para desenvolvimento de 

pecuária extensiva 

 

• Cultura 

Encontram-se inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes, 

silvicultura e áreas comprovadamente agrícolas cujo uso não foi identificado no período do 

mapeamento. 

 

Esta tipologia apresenta mais de 3.182,53 hectares de área, representando cerca de 7% da 

área da AID. No mapeamento realizado, em função da metodologia e escala adotada, tal 

tipologia foi identificada apenas a oeste do rio Quitingute, onde, de fato, situam-se as áreas 

de cultura mais extensas e significantes, até mesmo em função da aptidão dos solos . No 

entanto, ao longo do trabalho de campo observou-se também a presença de áreas agrícolas 

a leste do Rio, muitas vezes associadas a áreas de restinga, e preferencialmente localizadas 

às margens da RJ-240 e de demais vias de circulação local, conforme apresentado na 

FIGURA 7.4.7.1-1. 

 

As áreas de cultura, em geral, são desenvolvidas em propriedades pequenas, com baixo 

uso de tecnologia e em alguns casos com a utilização de mão de obra familiar. São exemplos 

de comunidades rurais que realizam tal atividade as comunidades de Mato Escuro, Campo 

de Areia, Sabonete, Barra do Jacaré, Campo da Praia e Palacete.  

 

Dentre as culturas destacam-se aquelas associadas a subsistência, como milho e feijão; a 

de gramíneas (utilizadas para alimentação do gado); a cana-de-açúcar (FOTO 7.4.7.3-7), 

historicamente muito relevante, mas que vem perdendo importância nos últimos anos; e o 

cultivo temporário de abacaxi (FOTO 7.4.7.3-8), apontado pela EMBRAPA, em entrevista 

realizada, como o mais importante do município. 
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FOTO 7.4.7.3-7: Colheita de cana-de-açúcar 

 

 

FOTO 7.4.7.3-8: Plantação de Abacaxi 

 

Áreas de vegetação natural 

As áreas e tipologias de vegetação natural são melhor caracterizadas nos capítulos 

referentes ao meio biótico, contudo, segue breve descrição das mesmas. 

 

• Florestal 

Compreende o conjunto de estruturas florestais e campestres, abrangendo formações 

primárias e alteradas, em diversos estágios sucessivos de desenvolvimento. Compreende 

também espécies exóticas e mesmo culturas arbóreas de grande porte. 
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A classe representa 4,6% do total da área da AID, o equivalente a 2.113,44 ha e está 

concentrada na porção oeste do município de São João da Barra, em meio a áreas de cultura 

e pasto.  

 

• Restinga 

As áreas de Restinga são caracterizadas pelo conjunto de comunidades vegetais que sofrem 

influência marinha e flúvio-marinha, podendo se apresentar na forma arbustiva e herbácea. 

Essa tipologia é a predominante na AID, com 18.038,12 hectares mapeados, representando 

cerca de 39,63% da área mapeada.  

 

Em diversas áreas esta vegetação sofre degradação devido à presença de gado em toda 

sua extensão e a pressão de novos loteamentos, todos assentados sobre as planícies 

costeiras. Essas intervenções, via de regra, acarretam na destruição da vegetação de 

restinga, promovem a contaminação das lagunas costeiras e do lençol freático, em locais de 

solos bastante permeáveis. 

 

• Manguezal 

O mangue é uma formação vegetal de águas salobras e que apresenta raízes externas. Está 

situado na desembocadura de rios e regatos no mar, nos solos lamosos (manguinhos), e 

consiste em uma vegetação adaptada à salinidade das águas. É um ecossistema costeiro 

de transição entre o ambiente terrestre e o marinho. 

 

Á áreas de manguezais são bastante restritas na AID, sendo observadas na foz do Rio 

Paraíba do Sul, representando aproximadamente 553,69 hectares, pouco mais que 1,2% do 

território municipal.  

 

Corpos D’água 

• Corpo D´água 

Compreendem todos os tipos de água interior, tais como cursos d’água, lagos, reservatórios, 

açudes e represas. Dessa forma, além de corpos d’água continentais e de água doce, o 

município de São João da Barra conta com corpos d’água costeiros, de águas salgadas e 

salobras.  

 

Os corpos d’água têm grande importância na área da AID, sendo os principais o Rio Paraíba 

do Sul - que limita a AID ao norte – o rio e canal do Quitingute (FOTO 7.4.7.3-9) na região 

central, as Lagoas de Grussaí (FOTO 7.4.7.3-10), Iquipari e do Veiga, além da Lagoa 

Salgada e da Lagoa costeira do Açu ao sul.  

 

Devido à sua topografia pouco acidentada e à proximidade do nível do mar, a região é 

composta por uma vasta planície de aluviões fluviais formada por um complexo de campos 

inundáveis, várzeas brejos e lagoas. As lagoas representam uma importante fonte de renda 

para a comunidade local, devido à atividade da pesca artesanal. 
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FOTO 7.4.7.3-9: Vista do Canal do Quitingute 

 

 

FOTO 7.4.7.3-10: Vista da ocupação no entorno da lagoa de Grussaí 

 

Esta categoria soma 1.669,84 ha de área na AID, representando aproximadamente 3,7% 

das áreas mapeadas. 
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Outras Áreas 

• Áreas alagadiças 

 

Pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas 

originalmente com florestas ou outras formas de vegetação adaptadas a inundação. 

 

Abrangem uma área de 1.780,40 ha, ou 3,91% das áreas mapeadas, e estão concentradas 

em uma faixa que divide a AID longitudinalmente.  

 

• Afloramento Rochoso/ Solo Exposto 

 

Áreas que não apresentam nenhum tipo de cobertura vegetal, geralmente em função do 

preparo da terra para o cultivo ou então após o corte e/ou colheita de culturas, incluindo a 

prática de queimadas. Algumas áreas minerárias, principalmente barragens, podem ser 

incluídas nesta tipologia. Também podem ser áreas onde ocorrem processos erosivos e 

movimentos de massa, assim como locais muito declivosos com ocorrência de grandes 

afloramentos de rochas. 

 

Esta tipologia foi mapeada de maneira mais significativa na AII, representando apenas 

0,07% da área da AID. 

 

7.4.7.4 Uso e Ocupação do Solo no Entorno do Empreendimento 

 

O mapeamento do uso e ocupação do solo realizado no âmbito da AII e AID fornece um 

contexto do padrão de utilização das terras nos municípios de Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra, fundamental para a compreensão da região de inserção do 

empreendimento e de processos territoriais próprios de uma escala regional/municipal. 

Contudo, a escala e metodologias adotadas neste mapeamento não permitem a 

caracterização detalhada do entorno imediato do empreendimento, área que potencialmente 

será mais afetada pelo empreendimento. 

 

Para delimitação da área mapeada no âmbito do “uso e ocupação do solo do entorno do 

empreendimento” adotou-se raio de 8km a partir do centro do empreendimento, de forma a 

abranger as atividades industriais do complexo portuário do Açu, parte de Barra do Açu e 

parte dos usos antrópicos desenvolvidos ao longo da rodovia RJ-240. Para este 

mapeamento não foi utilizado classificação automática, de modo que a definição das classes 

de uso e de seus limites foi realizada por meio de interpretação de fotografias aéreas e visitas 

de campo, com a utilização de GPS. 

 

As classes de uso consideradas encontram-se especializadas na FIGURA 7.4.7.4-1 e 

quantificadas no QUADRO 7.4.7.4-1, em sequência: 
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QUADRO 7.4.7.4-1 

CLASSES DE USO NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO (EM HA E %)  

 

Classe Area (ha)  % 

Área de Praia 459,6 3,70 

Área Urbanizada (residencial) 253,68 2,04 

Área Urbanizada (logístico-portuária) 1.757,13 14,16 

Áreas Alagadiças 258,65 2,08 

Corpo d'água 593,39 4,78 

Restinga 1.192,79 9,61 

Restinga Associada a Usos Agropecuários 5.789,17 46,64 

RPPN 2.108,45 16,99 

TOTAL 12.412,85 100,00 
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As áreas de Restinga, como já referido, são caracterizadas pelo conjunto de comunidades 

vegetais que sofrem influência marinha e flúvio-marinha, podendo se apresentar na forma 

arbustiva e herbácea. Na área do entorno do empreendimento esta tipologia representa 

9,6% da área total e localiza-se principalmente nas proximidades da fazenda Caruara e da 

Lagoa do Veiga.  

 

 

FOTO 7.4.7.4-1: Viveiro de mudas em primeiro plano e área de restinga em segundo 

 

Neste mapeamento considerou-se que parte da restinga existente, encontra-se associada a 

usos agropecuários, como para o plantio de gêneros de subsistência e principalmente para 

criação de gado. Assim, a restinga associada a usos agropecuários ocupa cerca de 46,6% 

da área do entorno do empreendimento. Destaca-se que o estabelecimento dos limites entre 

áreas de restinga e de restinga associadas a usos agropecuários é extremamente difícil, 

uma vez que o pastoreio de gado realizado na região, por vezes, ocorre na própria restinga, 

sem a necessidade de plantio de pasto. 
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FOTO 7.4.7.4-2: Restinga associada a pasto 

 

Observa-se um uso antrópico mais intensivo nas áreas de restinga próximas a RJ – 240, 

que constitui o principal vetor de ocupação desta área. Ao longo da rodovia, nas 

comunidades de Mato Escuro e Água Preta, observam-se tanto residências e 

estabelecimentos com características urbanas, como com características rurais, inclusive 

com o plantio de gêneros agrícolas e criação de gado. Mais próximo às atividades industriais 

e portuárias encontram-se terrenos que foram alvo de processos de desapropriação (FOTO 

7.4.7.4-3). Durante os períodos de seca alguns proprietários levam o gado para pastar 

nestas áreas, atividade não consentida e coibida pelas empresas donas do terreno. 

 

 

FOTO 7.4.7.4-3: Área com pasto plantado, antigamente utilizada para pastoreio, e atualmente 

desapropriada 
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A Fazenda Caruara é uma Unidade de Conservação, classificada, em acordo com o SNUC 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação), como Reserva Particular do Patrimônio 

Natural – RPPN. Na área mapeada (entorno do empreendimento) a Fazenda Caruara possui 

2.108 hectares, no entanto, a totalidade da Fazenda é de cerca de 4 mil hectares, fazendo 

com que a mesma seja a maior RPPN do ambiente de restinga do Brasil. 

 

A RPPN Fazenda Caruara (FOTOS 7.4.7.4-4 e 7.4.7.4-5) foi originalmente criada pela 

empresa LLX (Grupo EBX) e atualmente pertence e é gerenciada pela Prumo Logística. No 

âmbito do processo de licenciamento e implantação dos diversos empreendimentos do 

Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu, as solturas dos animais encontrados nos 

Programas de Resgate de Fauna foram realizadas na Fazenda. Atualmente, a Prumo 

mantém viveiro de mudas e faz a recomposição vegetal da RPPN com o plantio de espécies 

nativas. 

 

 

FOTO 7.4.7.4-4: Vista aérea da RPPN Fazenda Caruara 

Fonte: http://www.prumologistica.com.br/en/imprensa/Pages/RPPN-Fazenda-Caruara-

awarded-FIRJAN-Environmental-Action-Award.aspx 
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FOTO 7.4.7.4-5: Placa informativa e limite da Fazenda Caruara, atualmente cercada 

 

Ainda no que se refere às áreas naturais, destacam-se as praias e áreas alagadas. As praias 

ocorrem ao longo da linha de costa, sendo mais extensas na porção norte, próximo a 

fazenda Caruara, e mais estreitas na porção sul. Neste sentido, destaca-se o avanço da 

linha de costa em Barra do Açu (FOTO 7.4.7.4-6), o que a população residente atribui às 

atividades do CLIPA. As áreas alagadiças perfazem 2% do entorno e circundam o córrego 

de Iquipari, ao norte, e a lagoa Salgada, ao Sul. 

 

 

FOTO 7.4.7.4-6: Área de praia em Barra do Açu 
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As áreas urbanizadas, em conjunto, representam cerca de 16% do entorno do 

empreendimento, sendo 2% referente ao uso prioritariamente residencial e 14% ao uso 

logístico-portuário,   

 

As áreas urbanizadas predominantemente residenciais são representadas pelas 

comunidades de Água Preta e Mato Escuro, localizadas ao longo da RJ-240 e pela 

comunidade de Barra do Açu, na área costeira do extremo sul do município. Água Preta e 

Mato Escuro são comunidades extremamente pequenas, formadas por poucas residências, 

em sua maioria, voltadas para a rodovia (FOTO 7.4.7.4-7). Nestas comunidades 

desenvolvem-se principalmente atividades agrícolas e pecuárias, existindo também 

pequeno comércio e alguns equipamentos públicos. Tais comunidades, por estarem 

localizadas em via que da acesso ao Porto do Açu (CLIPA) foram bastante impactadas pelo 

mesmo, de modo que é possível observar, ainda de maneira tímida, o florescimento de 

alguns estabelecimentos de comércio e serviços, como hospedaria e restaurante, por 

exemplo.    

 

Barra do Açu (FOTOS 7.4.7.4-8 e 7.4.7.4-9 ) é a comunidade mais populosa da porção sul 

do município de São João da Barra, sendo também utilizada como segunda residência 

durante a temporada, período em que a localidade recebe grande número de turistas, em 

geral da própria região norte fluminense. A localidade possui equipamentos públicos urbanos 

de saúde, educação e saneamento, embora a qualidade dos serviços prestados sejam alvo 

de diversas críticas por parte da população. 

 

Barra do Açu está localizada muito próximo ao complexo portuário e anteriormente chegou 

até mesmo a receber escritórios de empresas que operavam, além de alguns alojamentos 

de funcionários. Contudo, as transformações suscitadas pelos diversos empreendimentos 

implantados e em implantação no âmbito do Complexo Logístico Industrial e Portuário do 

Açu (CLIPA) não foram capazes de trazer melhorias significativas à população residente, 

conforme mencionado por diversos entrevistados em Barra do Açu. Ressalta-se que mesmo 

se tratando de uma área urbana, parte dos residentes trabalha em atividades agropecuárias 

em áreas próximas, parte no comércio e serviços na localidade ou na própria sede e também 

há um número significante de pessoas que trabalha no CLIPA. 
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FOTO 7.4.7.4-7: Perímetro urbano da comunidade de Mato Escuro  

 

 

 

FOTO 7.4.7.4-8: Vista de via em Barra do Açu 
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FOTO 7.4.7.4-9: Vista de via em Barra do Açu 

 

Grande parte da área urbanizada, que responde por 14%do total da área mapeada, refere-

se ao Complexo Logístico Industrial e Portuário do Açu (CLIPA). As obras de implantação 

do CLIPA foram iniciadas ainda em 2007 capitaneadas pelo empresário Eike Batista por 

meio das diversas empresas do Grupo EBX, em especial a LLX. Atualmente o Porto é 

operado pela empresa Prumo Logística. 

 

O CLIPA, como o próprio nome indica, vai muito além das atividades usualmente observadas 

em portos, ou seja, terminais e berços de atracação. Trata-se de um verdadeiro condomínio 

industrial, com diversas empresas que se beneficiam tanto da facilidade logística, como da 

disponibilidade de infraestrutura. Ressalta-se que o CLIPA é abordado também no item 

referente à dinâmica econômica e que os desdobramentos do mesmo são analisados de 

forma direta ou indireta ao longo de todo o relatório. 

 

 Como pode ser observado na FIGURA 7.4.7.4-1, as atividades desenvolvidas no complexo 

vão muito além daquelas meramente portuárias, de modo que atualmente operam diversas 

indústrias nesta área, caso, por exemplo, da Technip e Wartsila (FOTO 7.4.7.4-10). Merece 

destaque também o Projeto Minas-Rio, que conta com estrutura para recebimento, 

tratamento e envio por via marítima de minério de ferro produzido em Conceição do Mato 

Dentro (MG) e levado até o terminal por meio de minerodutos (FOTO 7.4.7.4-11).  

 

Destaca-se contudo, que grande parte do CLIPA ainda encontra-se em obras e que há ainda 

áreas sem utilização econômica, caso, por exemplo, dos depósitos de areia, que aguardam 

o aporte de investimentos para a concretização de novos projetos. 
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FOTO 7.4.7.4-10: Equipamento utilizado para a fixação de estacas no mar 

 

 

FOTO 7.4.7.4-11: Exemplo de empreendimentos industriais instalados no Complexo 

Industrial e Portuário do Açu 
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FOTO 7.4.7.4-12: Vista aérea das instalações do Projeto Minas-Rio, em julho de 2014 

 

Por fim, destaca-se que a Área Diretamente Afetada (ADA) encontra-se inserida em um 

ambiente onde já são desenvolvidas atividades logísticas e industriais, estando, portanto, 

em acordo com o padrão de uso hoje estabelecido. Contudo, destaca-se a existência de 

comunidades próximas, caso de Barra do Açu, Água Preta e Mato Escuro; além de áreas 

alagadiças, áreas de restinga e mesmo unidade de conservação, que devem ser alvo da 

atenção dos players atuantes na região. 

 

7.4.8 Ordenamento Territorial 

  

O Plano Diretor é um instrumento da política urbana, orientador e normativo para as 

transformações que ocorrem e virão a ocorrer no território municipal, sendo tais 

transformações de âmbito político, socioeconômico, ambiental e administrativo. No Plano 

Diretor, são estabelecidas diretrizes que têm como finalidade orientar as ações do Município, 

sejam de ordem pública ou privada, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável do 

município. Este instrumento de gestão socioterritorial, dentro de suas especificidades, busca 

ordenar e direcionar, ainda, o uso e a ocupação do solo do município. 

 

Além do Plano Diretor, a política urbana também conta com uma legislação complementar, 

que auxilia na definição de diretrizes para ordenamento do territorio e de suas 

complexidades, segundo as especificidades do Município. Nesse sentido, a seguir, será 

apresentado o Plano Diretor do Município de São João da Barra e a legislação complementar 

pertinente, procurando contextualizar este aspecto da AID do presente relatório. 
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Cabe considerar nesta análise principalmente o Macrozoneamento e o zoneamento 

municipal, que espacializa no território as diretrizes previstas em lei, promovendo o 

ordenamento do município com relação às áreas que podem ou não ter ocupações, 

especificando como elas poderão ser ocupadas e qual tipo de ocupação pode existir. 

Importantes elementos para a dinâmica territorial de um município em constantes 

transformações e alvo de diversos investimentos, em sua maioria privados. 

  

O Município de São João da Barra recentemente revisou  sua legislação urbanística, por 

meio da Lei Complementar 357/2015, que institui o novo Plano Diretor e Macrozoneamento;  

da Lei 358/2015, que define os perímetros urbanos; das Leis 359/2015 e 366/2015, que 

dispõem sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do município.  

 

A Lei Complemantar 357/2015, que institui o Plano Diretor Municipal foi sancionada em 25 

de maio de 2015, após processo de participação e discussão, evidenciado por meio das 

audiências públicas realizadas. A Lei estabelece mecanismos, normas e diretrizes que visam 

ao ordenamento do território municipal, contemplando os seus aspectos socioeconômicos, 

urbanísticos, físico-ambientais e administrativos. 

 

O macrozoneamento constante no plano diretor é composto por quatro macrozonas: a) 

macrozona rural; b) macrozona de Interesse Ambiental; c) macrozona de desenvolvimento 

econômico; d) macrozona urbana. A Área Diretamente Afetada (ADA) está inserida 

inteiramente na Macrozona de Desenvolvimento Econômico, conforme FIGURA 7.4.8-1, em 

sequencia. 

 

 O novo Plano Diretor só descreve estas macrozonas, mas não traz as definições específicas 

de cada uma. Contudo, na Lei 359/2015, artigo 49, constam como objetivos da Zona de 

Desenvolvimento Econômico (ZDE):  

 

“I- a implantação e desenvolvimento de empreendimentos industriais, 

comerciais e de serviços, inclusive off-shore e portuários;  

II- a otimização dos investimentos públicos e privados por meio da 

concentração e integração de empreendimentos econômicos compatíveis com 

a infraestrutura urbana instalada;  

III- e fomento e geração de novas oportunidades de trabalho e renda.” 

 

A descrição dos objetivos propostos para a Zona não só evidencia a compatibilidade legal 

da área com o empreendimento em tela, como indica a consonância entre o uso pretendido 

pelo empreendimento e aquele desejado pela municipalidade. 
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Ainda, de acordo com a Legislação 359/2015, integram a Macrozona de Desenvolvimento 

Econômico o Setor Especial do Distrito Industrial de São João da Barra (SEDISJB), o Setor 

Especial Porto do Açu (SEPA) e o Setor Especial de Interesse Portuário, denominado Área 

Especial de Interesse Portuário (AEIP). A Área Diretamente Afetada (ADA), especificamente, 

está inserida no Setor Especial Porto do Açu (SEPA), que na legislação anterior era 

denominada Zona Industrial do Porto do Açu (ZIPA). 

 

Tais setores possuem diretrizes e parâmetros urbanísticos diferenciados do restante do 

município, que consideram a tipologia dos empreendimentos já implantados e que irão se 

implantar nestas áreas. Tais parâmetros são apresentados no Capítulo IX da Lei 359/2015 

e poderão ser substituídos caso seja promulgada Lei específica para cada setor.   
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FIGURA 7.4.8-2 

MAPA DO MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO  

JOÃO DA BARRA (LEI 357/2015)  
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Por fim, destaca-se que a legislação urbanística de São João da Barra possui alguns 

direcionamentos claros no sentido de incentivar o tipo de ocupação pretendido pelo 

empreendimento na porção sul do município e onde se insere a ADA. Assim, tanto 

macrozoneamento e zoneamento vigentes dão condições legais à implantação e operação 

do empreendimento. 

 

7.4.9 Organização Social e Percepção da População 

 

Este capítulo tem como objetivo registrar relatos e impressões obtidos em trabalho de campo 

realizado nos dias 9, 10, 11 E 12 de Março de 2015, através de entrevistas realizadas com 

órgãos públicos e moradores do município de São João da Barra.  

 

Para a realização dessas conversas, foram utilizados, como instrumentos de pesquisa, 

roteiros semi-estruturados abertos, previamente preparados (ANEXO C-3). Estes possuem 

indicações de temas e questões a serem abordados ao longo de uma entrevista, sem 

indicação de respostas necessárias (como “sim” e “não”) e sem obrigação de rigidez na 

utilização dos tópicos indicados.   

 

A aplicação desse método permite que as entrevistas para pesquisa de caráter social fluam 

com maior naturalidade, deixando que o entrevistado aborde temas de interesse de maneira 

mais livre e, consequentemente, sinta-se mais confortável com a entrevista, que não se torna 

tão rígida ou formal.  

 

Os entrevistados durante o trabalho de campo foram: as secretarias de planejamento, de 

meio ambiente e serviços públicos e de pesca; as associações de moradores de Cajueiro, 

Mato Escuro e Pipeiras; a Colônia de Pescadores de Atafona, a Z-02; a EMATER (Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural) e moradores e comerciantes dos diversos distritos, 

selecionados de forma aleatória.  

 

Durante as entrevistas realizadas junto às Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente e 

Serviços Públicos, um dos principais pontos discutidos em termos de projetos para o 

município de São João da Barra foi o processo de revisão do Plano Diretor da cidade, que 

está em curso no momento.  

 

O último Plano Diretor do município é de 2006, e os representantes de ambas as pastas 

acreditam que entre as principais questões a serem solucionadas na elaboração desta nova 

organização de São João da Barra estão: o aumento do fluxo de veículos no município, a 

pressão imobiliária, a questão de ocupações irregulares (sem documentação do terreno) e 

o loteamento de terras.   

 

Em relação à instalação dos empreendimentos industriais no município, relatam que o maior 

ponto de conflito das empresas com a população foi a questão das desapropriações 

realizadas. Parte das famílias cujas casas foram desapropriadas em função da instalação 



  50125-EV-RT002-0 

 

 7.4-182  

do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu foram reassentadas  em loteamento rural 

chamado Vila da Terra, localizado no distrito de Pipeiras próximo a comunidade de Palacete, 

implantado pelo Grupo EBX.  

 

O tema das desapropriações foi recorrente na maior parte das entrevistas realizadas com 

Associações de Moradores e Produtores, além de moradores e comerciantes residentes na 

porção sul do território de São João da Barra, geograficamente mais próximos às 

desapropriações e aos empreendimentos. As desapropriações são aponatadas como a 

questão mais sensível em relação aos empreendimentos implantados. Neste sentido, 

existem inúmeras críticas ao processo realizado, seja pelos valores pagos, pela falta de 

informação ou pela utilização de violência. 

 

Sabe-se que o processo de desapropriar famílias engloba mais que apenas as devidas 

compensações materiais pelo processo, pois há um vínculo emocional entre essas famílias 

e seus bens e terras, que não pode ser restituído. Segundo relatos de alguns entrevistados, 

a população guarda ainda forte rancor da maneira como as desapropriações foram 

conduzidas (FOTO 7.4.9-1).   

 

 

FOTO 7.4.9-1: Portaria do Sítio do Birica, ponto de resistência aos empreendimentos 

industriais e às desapropriações, com cartazes de protesto expostos na cerca. 

 

As Associações de Moradores do município de São João da Barra são compostas, 

majoritariamente, por produtores regionais. A agricultura da região é, na maior parte, familiar, 

com um sistema de produção tradicional e pouco uso de tecnologia e equipamentos 

modernos. Entre os principais produtos locais estão: abacaxi, maxixe e quiabo. A produção 

de cana na região, antes profícua, tem diminuído progressivamente ao longo dos anos e, de 

acordo com representantes da EMATER, tende a acabar. 
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Tanto a EMATER como as Associações de Moradores entendem que o conjunto de 

empreendimentos do Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu em função dos 

empregos gerados tende a diminuir o interesse dos jovens pela atividade agrícola. Assim, 

segundo as Associações, que congregam produtores também, há uma certa concorrência 

por mão de obra, de modo que tem se tornado cada vez mais difícil encontrar trabalhadores 

sazonais para épocas de plantio e colheita. 

Entre as principais demandas de melhorias para o município apresentadas nas entrevistas 

com Associações estão melhorias na infraestrutura pública dos distritos; a qualificação da 

população jovem, visando abrir portas para oportunidades de emprego; e implantação de 

um melhor sistema de segurança para a cidade, que viu os índices de violência crescerem 

muito nos últimos anos.   

 

Em termos de percepção em relação ao Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu e 

aos empreendimentos em tela, interessante observar que as Associações já possuem um 

posicionamento prévio formado. Tal posicionamento, de natureza positiva no caso das 

associações entrevistadas, encontra-se muito vinculado ao histórico de relacionamento com 

as empresas do Grupo EBX, que concretizaram suas ações e programas por meio de 

parcerias com as Associações, tendo fornecido assistência técnica e maquinário agrícola, 

por exemplo. 

 

Um dos projetos de destaque que envolve a participação das associações e dos produtores 

é o Programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro Rio Rural – Programa de 

Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas.  

 

Executado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPEC) 

através da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável (SDS), com financiamento do 

Banco Mundial/BIRD, o Rio Rural busca fomentar a mobilização dos produtores rurais e 

incentiva a adoção de práticas sustentáveis e técnicas produtivas mais eficientes e 

ambientalmente adequadas. São beneficiários diretos 300 mil habitantes de 470 microbacias 

identificadas no estado. 

 

O município de São João da Barra é composto por quatro microbacias que participam do 

Rio Rural (Brejo do Ingá, Rio Doce, Canal Degredo e Campo de Areia), e o programa é posto 

em prática através de reuniões do Conselho Gestor (COGEN).  

 

As FOTOS 7.4.9-2 e 7.4.9-3, apresentadas na sequência, ilustram algumas das associações 

presentes na região. 
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FOTO 7.4.9-2: Fachada da ASCOP (Associação Comunitária de Pipeiras) 

 

 

FOTO 7.4.9-3: Colônia de Pescadores de Atafona, Z-02 

 

Já nas entrevistas realizadas com a Colônia Z-02 e a Secretaria de Pesca, os entrevistados 

(secretário de pesca, atual e antigo presidente da Colônia) identificaram como principal 

impacto negativo à atividade, o fato de que a área onde foi instalado o Porto do Açu era um 

local importante para a pesca do camarão e que algumas áreas de pesca foram restritas em 

função da circulação de navios. 

 

Apesar das críticas aos empreendimentos industriais, no entanto, observa-se, de maneira 

geral, um arrefecimento das mesmas, especialmente quando comparadas à mobilização 

observada no processo de licenciamento do Complexo. Os entrevistados não mencionaram, 
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por exemplo, perda de diversidade ou diminuição do pescado, mesmo quando perguntados 

sobre o tema. Mesmo os representantes dos pescadores identificam melhorias nas 

oportunidades de emprego do município e veem a chegada de empreendimentos como 

oportunidade para a geração de novos postos de trabalho, com potencial para empregar os 

seus filhos. 

 

Somado a isso, houve aumento do comércio em algumas regiões, para suprir as demandas 

dos trabalhadores do Complexo Logístico e Industrial.  

 

Especificamente em relação ao Complexo Logístico e Industrial nota-se um certo 

desconhecimento da população em relação aos diversos empreendimentos e atividades ali 

implantados, que são mencionados costumeiramente como “o porto”. Nas entrevistas com 

a população do distrito sede e em localidades mais distantes ao Complexo Logístico e  

Industrial as menções aos empreendimentos implantados e a perspectiva de instalação de 

novo empreendimento é, via de regra, muito positiva. O principal fator para esta percepção 

é o aumento da oferta de empregos e a criação de novas oportunidades, de modo que em 

todas as entrevistas realizadas surgem relatos de amigos, familiares ou conhecidos que se 

beneficiaram com estes projetos. Por outro lado, a violência, que segundo os moradores tem 

aumentado muito nos últimos anos, em geral, não é entendida como diretamente relacionada 

ao Complexo Logístico e Industrial. 

 

Nas comunidades mais próximas e consequentemente mais afetadas e beneficiadas por 

estes empreendimentos, a questão do emprego ainda é preponderante na formação de um 

posicionamento em relação ao empreendimento. No entanto, surgem também questões 

relativas ao aumento da poeira no ar, a salinidade na água subterrânea, gerando prejuízos 

à produção agrícola, e, novamente, a questão das desapropriações.  

 

Uma exceção a esse contexto é a Barra do Açu, localizada no 5° distrito do município de 

São João da Barra. Ela está no ponto mais próximo do Complexo Logístico e Industrial do 

Porto do Açu e, consequentemente, constitui o local mais afetado pela implantação de 

empreendimentos. 

 

Ao conversar com os moradores locais, observa-se uma insatisfação geral com a falta de 

investimento na região. A população que relata que, apesar da proximidade com o Complexo 

Logístico e Industrial do Porto do Açu, o comércio e a infraestrutura não sofreram nenhuma 

mudança positiva com a chegada do Porto, já que os trabalhadores dos empreendimentos 

não utilizam os serviços do local, pois com o fechamento de uma das portarias do Complexo 

o acesso a Barra do Açu é dificultado. Alguns comerciantes relataram que fizeram 

investimentos em seus estabelecimentos e não obtiveram o retorno esperado. Observa-se, 

portanto, que diferentemente do observado em outros empreendimentos, tais críticas 

concentram-se no que não mudou, ou seja, nos impactos positivos que a população 

esperava e que não ocorreram e não nos impactos negativos.  
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No que se refere aos impactos negativos, a população relata que o vento traz poeira para 

as casas e temem, inclusive, ter problemas respiratórios derivados desta poeira. Além disso, 

o avanço da linha da costa, associada ao porto por parte dos moradores, é uma grande 

preocupação dos moradores, especialmente daqueles que veem suas casa em condições 

de risco. 

 

Por fim, os moradores relataram falta de comunicação por parte dos empreendedores em 

relação aos impactos que sofrem ou sofreram e entendem que devem ser incluídos no 

processo decisório, inclusive com a realização de audiências públicas e encontros em Barra 

do Açu. 

 

7.4.10 Patrimônio Arqueológico 

 

Conforme já aboradado nos inúmeros estudos realizados no âmbito do licenciamento 

ambiental de empreendimentos no Complexo Logístico e Industrial do Açu, bem como pela 

bibliografa especializada, a região norte fluminente é dotada de condicionantes históricos e 

etno-histórico diversos, que colaboram para a ocorrência de vestígios arqueológicos. 

 

Em termos etno-históricos, há relatos e registros da presença de grupos indígenas de 

línguas não-Tupi. Destaca-se neste sentido, os Puri, os Coroados e os Coropós no século 

XIX; os Guarulhos ou Guaru nos séculos XVII e XVIII; e os Goitacá, nos séculos XVI e XVII, 

que inclusive deram origem ao nome do município de Campos dos Goytacazes (LERY [1555] 

1980; WIEUD- NEWIEUD, [1821]1989; SOUZA SILVA, 1854; LAMEGO, 1974).  

 

De acordo com os estudos arqueológicos realizados no âmbito do EIA do Distrito Industrial 

de São João da Barra – DISJB (ECOLOGUS, 2011) foram identificados 18 sítios 

arqueológicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, que 

correspondem a AII e AID do presente estudo. Destes 18 sítios, 10 eram sambaquis e 5 

cerâmicos, sendo os demais de contatou ou sem maiores informações sobre suas 

características tipológicas e culturais. 

 

A área preconizada para implantação do empreendimento (ADA) está inserida no Complexo 

Logístico Industrial do Porto do Açu, de acordo com o Plano Diretor Municipal vigente no 

município de São João da Barra. Trata-se de uma área criada para recebimento de 

empreendimento de diversas tipologias, dos quais parte foi implantada até o momento e 

parte ainda não. Ressalta-se neste sentido os inúmeros EIAs realizados para esta porção 

do município que, via de regra, abordaram o componente histórico-arqueológico, em 

atendimento às exigências do órgão licenciador e também do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Arqueológico Nacional – IPHAN. 

 

A ADA especificamente insere-se em área que já foi alvo de levantamentos arqueológicos 

sistemáticos realizados no âmbito do licenciamento ambiental da UTE Porto do Açu. Tais 

levantamentos foram protocolados no órgão competente (IPHAN), que se manifestou 
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favoravelmente à liberação da área por meio dos Oficíos listados em sequencia e 

apresentados no ANEXO C-4 do presente relatório: 

  

 Ofício GAB/6a SR/IPHAN/1428/2008 

 Ofício GAB/6a SR/IPHAN/0708/2009 

 Ofício GAB/6a SR/IPHAN/1754/2009 

 

Assim, considerando-se que a área já foi previamente estudada e liberada pelo IPHAN, não 

há impedimentos para a ocupação da área no que se refere à arqueologia. 

 

7.4.11 Síntese do Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

 

Em termos regionais, a área preconizada para a implantação da UTE Novo tempo está 

inserida na Mesorregião de Planejamento Norte Fluminense, que tem como característica 

uma economia associada às atividades de extração de petróleo, à Agroindústria – com uma 

produção sucroalcooleira em progressiva decadência - bem como à agricultura tradicional e 

familiar e à pesca. Nessa estrutura, os municípios produtores de petróleo apresentam 

maiores índices de crescimento e produção de riqueza – o que não se traduz, 

necessariamente, em desenvolvimento humano e social –, enquanto os demais mantêm 

níveis globais de renda e condições de infraestrutura inferiores. 

 

Destacam-se como polos produtores de petróleo e que congregam boa parte das atividades 

associadas ao setor os municípios de Macaé e Campos dos Goytacazes, sendo o último, 

parte da AII do presente estudo. Contudo, a região como um todo apresenta, em maior ou 

menor grau, dependência em relação à indústria petrolífera. Neste sentido, torna-se 

importante mencionar a recente instabilidade do setor (2014 - 2015), associada tanto a uma 

queda significativa nos preços do barril de petróleo como à publicização de casos de 

corrupção que envolvem a principal empresa do setor. 

 

Atualmente, o investimento de maior dimensão econômica na Região é o Complexo 

Logístico e Industrial do Porto do Açu (CLIPA), onde se insere o empreendimento em tela. 

Localizado na porção sul do município de São João da Barra, o CLIPA conta com uma 

significativa área voltada para a instalação de condomínios industriais, onde diferentes 

empresas têm a possibilidade de abrigar suas estruturas de trabalho, beneficiando-se das 

externalidades positivas, sobretudo em termos de logística, trazidas pela proximidade com 

o Porto.  

 

No que diz respeito à AII e à AID do empreendimento, ou seja, Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra, os setores petrolífero e logístico-industrial possuem um enorme peso 

nas economias municipais e, além disso, influem direta e indiretamente sobre o emprego, a 

renda, os fluxos migratórios, o ritmo de vida, o cotidiano e as transformações socioterritoriais 

recentes. 
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Em termos populacionais, ambos os municípios apresentaram crescimento significativo nas 

últimas décadas (1991-2010), de modo que a população de Campos passou de 376.496 

para 463.731 habitantes; e a de São João da Barra, de 20.847 para 32.747 neste período. 

Neste sentido, importante mencionar que São João da Barra apresenta um ritmo de 

crescimento mais acelerado, de 18,3% entre 2000 e 2010, contra 13,9% de Campos no 

mesmo período. Ambos os municípios são predominantemente urbanos, embora seja 

pertinente destacar que 21,5% da população de São João da Barra é rural - número muito 

superior ao de Campos (10%) e à média nacional (16%) - sendo o modo de vida rural uma 

das características fundamentais do município.  

 

Esse progressivo aumento populacional está fortemente relacionado com o processo de 

exploração do petróleo e, mais recentemente, com os investimentos realizados no âmbito 

do Porto do Açu, que alteraram os fluxos migratórios intra e supra regionais. Contudo, os 

dados populacionais mais atuais são referentes ao ano de 2010 (IBGE), sendo impossível a 

apreensão de processos mais recentes, relevantes em uma região de grande dinamismo. 

No contexto da instalação dos empreendimentos associados à indústria do petróleo, os 

municípios mais influenciados por fluxos migratórios internos e externos foram Macaé e 

Campos dos Goytacazes, principais polos regionais. É importante destacar que esses fluxos 

na Região Norte Fluminense também ocorreram em municípios vizinhos a Macaé, 

configurando essa região como um espaço de atração para a mão de obra, com tendência 

à expansão.  

 

Em termos econômicos, o crescimento vivenciado pelos municípios da AII na última década 

(2002-2012) atingiu grandes proporções. Considerando-se o Produto Interno Bruto (PIB) 

como indicador, Campos dos Goytacazes cresceu 475% e São João da Barra 2508%, 

enquanto o crescimento do Estado foi de 194%. Em 2012, a participação dos municípios na 

economia estadual foi bastante relevante, de modo que Campos ocupava a 2ª posição do 

Estado em relação ao PIB e São João da Barra a 16ª. 

 

A matriz econômica de ambos os municípios é muito similar e caracteriza-se por ter o setor 

industrial como o carro-chefe da economia, respondendo por 77% do Valor Adicionado 

(VAC) de Campos e 81% de São João da Barra. O setor de serviços perfaz 17% do VA de 

Campos e 13% de São João da Barra, enquanto a administração pública representa cerca 

de 5% do VA de ambos os municípios. A agropecuária, outrora o setor mais importante dos 

municípios, sobretudo em função da cultura de cana-de-açúcar, representa atualmente 

menos de 1% da economia dos municípios. 

 

No que se refere ao setor primário de São João da Barra, as atividades agropecuárias, 

mesmo que inexpressivas em termos de geração de riqueza, são bastante relevantes no 

tocante à subsistência das famílias e mesmo aos aspectos culturais de parte da população. 

No município, 89% dos estabelecimentos rurais produtivos praticam agricultura familiar, em 

que se destaca o plantio de abacaxi, que juntamente com o gado de corte e o leite ocupam 

a posição de maior destaque no setor. No mesmo sentido, a pesca, realizada tanto na costa 
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como nas diversas lagoas existentes no município, é uma atividade tradicional no município 

e, embora não tenha grande importância para a economia, faz parte da estratégia de 

sobrevivência de muitas famílias, além de ter o caráter de atividade recreativa para 

moradores e turistas. 

 

O percentual de população ocupada (PO) cresceu significantemente nos últimos anos na 

AII, chegando a 47% em Campos e 51% em São João da Barra, no ano de 2010, valores 

ainda inferiores à média nacional, de 53%. Tal dado revela, sobretudo, a histórica 

informalidade da economia regional, além da falta de estruturação e fragilidade do mercado 

de trabalho.  

 

O rendimento médio nominal também cresceu de forma significativa entre 2000 e 2010, 

atingindo os valores de R$ 1.256,60 em Campos e R$ 960,54 em São João da Barra, neste 

último ano. Ao analisar os rendimentos médios por distrito em São João da Barra, no entanto, 

nota-se clara diferença entre os mesmos.  Dessa maneira, em Grussaí - bairro turístico e 

que abriga famílias com maior poder aquisitivo - o rendimento é de R$ 967,74; enquanto no 

distrito de Pipeiras - o mais rural do município e onde se localiza o empreendimento – este 

valor é de apenas R$ 612,6. 

 

Ao analisar as condições de vida nos municípios, tendo como referencial o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, observa-se que houve melhora progressiva neste índice 

em todas as localidades consideradas, a ritmos superiores aos verificados no restante do 

país. Contudo, em 2010, o IDH-M de Campos era 0,716, o de São João da Barra, de 0,671, 

ou seja, ambos ainda inferiores à média nacional (0,727). Tais indicadores revelam mais 

uma vez a incapacidade dos municípios em reverter ganhos econômicos em políticas que, 

de fato, alterem as condições de vida da população.  

 

Considerando-se que o IDH-M é composto por três dimensões: renda, longevidade e 

educação, é importante destacar que os municípios da AII tiveram melhor desempenho na 

dimensão longevidade e pior na educação, na qual o IDH-M de Campos foi 0,686 e o de São 

João da Barra 0,551. Via de regra, Campos apresenta um desempenho mais favorável que 

São João da Barra, padrão que se repete para o indicador mortalidade infantil, por exemplo, 

em que a taxa de Campos foi 14,72 e a de São João da Barra 16,9 por mil nascidos vivos. 

 

Outro indicador que revela a falta de infraestrutura nestes municípios é o saneamento, em 

especial esgotamento sanitário. Em Campos, apenas 42% dos domicílios estão ligados à 

rede geral, enquanto em São João da Barra, 23% está ligado à rede e 63% fazem uso de 

fossa rudimentar. 

 

Especificamente em relação a São João da Barra, a disponibilidade de equipamentos 

urbanos e o acesso aos serviços públicos são mais problemáticos nas diversas comunidades 

rurais ou urbanas distribuídas nos 6 distritos que compõem o território municipal. A maior 

parte dos equipamentos concentram-se na sede ou nas sedes distritais, o que faz com que 
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comunidades mais afastadas - como aquelas localizadas na porção sul e sudoeste do 

município (Pipeiras) - contem, no máximo, com escolas de ensino fundamental, coleta de 

lixo e, em alguns casos, com posto de saúde. 

 

Em relação ao uso e ocupação do solo da Área de Influência Indireta (AII), aproximadamente 

50% das terras são recobertas por áreas antrópicas agropecuárias, sendo 34,3% referentes 

a pastagem e 14,8% a áreas de plantio. Em São João da Barra, mais especificamente, a 

classe de uso mais recorrente é a vegetação natural, que ocupa cerca de 45% das terras, 

com predomínio de restinga (40%), seguida de vegetação florestal (4,5%) e mangue (1,2%). 

 

Já no entorno mais próximo da UTE Novo Tempo, há que se destacar o Complexo Logístico 

Industrial do Porto do Açu, no qual o projeto está inserido, e que congrega uma diversidade 

de tipologias de empreendimentos com características industriais e portuárias, dotados de 

infraestrutura para suporte de tais atividades. Destaca-se ainda, ao sul, a comunidade de 

Barra do Açu - a mais próxima da ADA e que possui características notadamente urbanas, 

como presença de arruamento, lotes pequenos e equipamentos sociais. Além de Barra do 

Açu, a presença de assentamentos humanos é observada apenas a cerca de 5km a oeste 

da ADA, em pequenas comunidades (Mato Escuro e Água Preta) ao longo da rodovia RJ-

240.  O restante do entorno é ocupado por áreas de restinga associadas a usos antrópicos 

(pastagens) e áreas de restinga em diferentes estágios sucessionais, em que se destaca a 

RPPN Fazenda Caruara. 

 

Por fim, a Área Diretamente Afetada (ADA) encontra-se, segundo a legislação urbanística 

vigente, de acordo com o macrozoneamento e zoneamento municipal, que reconhecem a 

vocação industrial da área e possuem diretrizes no sentido de viabilizar tal atividade. Em 

termos de uso e ocupação do solo atual, observa-se na área a existência de vegetação 

natural (restinga) sem a presença de assentamentos humanos ou atividades antrópicas.  
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8.0 ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

Este capítulo tratará da identificação e avaliação dos potenciais impactos ambientais 

relacionados aos principais aspectos das fases de implantação e operação da UTE Novo 

Tempo e de suas Estruturas Extramuros (Gasoduto, Emissário Submarino, Linha de 

Transmissão e Adutora). 

 

Para a análise dos impactos ambientais adotou-se um enfoque analítico abrangente, 

considerando-se os mecanismos de formação dos impactos nos meios físico, biótico e 

socioeconômico, o diagnóstico da situação atual da área de estudo em contraposição às 

atividades previstas para a implantação e a operação do empreendimento. 

 

A partir dessa premissa, procurou-se avaliar os prováveis efeitos dos empreendimentos nos 

âmbitos local e regional e propor medidas de controle, de mitigação, de verificação e de 

relacionamento. 

 

8.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Os procedimentos metodológicos adotados baseiam-se nos padrões estabelecidos pela 

legislação vigente e pelas normas técnicas aplicáveis, atendendo aos princípios norteadores 

da NBR ISO 14001:2004; Resolução Conama nº 01/86; Lei Estadual nº 1.356/88 e a Diretriz 

para Implementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (Rima) - DZ-041.R/13. Considerou-se ainda a Deliberação Ceca/CN nº 

4.888/07, que estabelece procedimentos para a gradação de impacto ambiental para fins de 

Compensação Ambiental. 

 

8.1.1 Identificação dos Impactos 

 

A identificação dos potenciais impactos da UTE Novo Tempo foi obtida a partir da interação 

entre as ações impactantes ou geradoras de impactos inerentes às etapas de planejamento, 

implantação e operação do empreendimento e os fatores ambientais potencialmente 

envolvidos, conforme Capítulo 6 - Caracterização do Empreendimento e Capítulo 7 - 

Diagnóstico Ambiental da Área de Influência. 

 

Nota-se que uma mesma ação geradora pode levar a vários aspectos ambientais e, por 

conseguinte, causar diversos impactos ambientais. Da mesma forma, um determinado 

impacto ambiental pode ter várias causas. 

 

Na presente análise, para os termos aspecto ambiental, ação geradora de impacto e impacto 

ambiental serão usadas as seguintes definições: 
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 Ações geradoras de impacto – “são as atividades intrínsecas ao empreendimento, 

ocorrentes nas etapas de planejamento, implantação e/ou operação, que geram 

aspectos ambientais capazes de causar impacto ambiental” (SÁNCHEZ, 2008); 

 

 Aspecto ambiental – “o mecanismo ou o processo através do qual uma ação humana 

causa um impacto ambiental” (SÁNCHEZ, 2008). Da mesma forma, a Norma ISO NBR 

14.001:2004 define aspecto ambiental como sendo elemento das atividades, produtos 

ou serviços de uma organização, no caso de um empreendimento, que pode interagir 

com o meio ambiente; 

 

 Impacto ambiental – conforme Resolução Conama nº 01/86 e a DZ-041.R/13 – 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetem: a saúde, segurança e o bem-estar da população; 

as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”. Da mesma forma, a Norma ISO NBR 

14.001:2004 define impacto ambiental como qualquer modificação do meio ambiente, 

adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da 

organização, no caso do empreendimento. Por fim, corroborando com as demais 

definições, Sánchez (2008) conceitua impacto ambiental como sendo a alteração da 

qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais 

provocada por ação humana. 

 

As principais etapas do processo de identificação dos impactos consistiram, em suma, em: 

 

 Análise das características dos empreendimentos e dos Meios Físico, Biótico e 

Socioeconômico (conforme informações obtidas no diagnóstico ambiental), objetivando 

identificar os componentes ambientais mais sensíveis às ações associadas ao 

empreendimento, considerando-se distintamente as fases de implantação e operação; 

 Identificação das ações e atividades dos empreendimentos geradoras de impactos 

ambientais; 

 Identificação dos aspectos ambientais envolvidos (interferências causadas pelas ações 

do empreendimento na respectiva área de influência); 

 Elaboração de quadro síntese das ações geradoras de impacto para cada fase dos 

empreendimentos e os aspectos e componentes ambientais envolvidos, separados 

pelos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico; 

 Identificação dos potenciais impactos ambientais considerando as fases dos 

empreendimentos (instalação e operação). Para cada impacto identificado serão 

apresentados a descrição das ações geradoras, sua fundamentação técnica, a descrição 

sucinta das medidas de controle e seus atributos de avaliação; e  

 Síntese da caracterização dos aspectos e impactos ambientais identificados por fase 

dos empreendimentos, posteriormente avaliados conforme seus atributos e 

possibilidades de controle. 
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Adicionalmente a estas premissas conceituais de identificação e avaliação de impactos 

ambientais, ressalta-se que muitos dos impactos negativos considerados neste 

procedimento somente se manifestam em caso de funcionamento anormal do 

empreendimento analisado. 

 

Por exemplo, durante a operação de um duto de petróleo, não se espera que os cursos 

d’água atravessados venham a ser poluídos com o produto transportado, e o aspecto 

ambiental ‘emissão de óleo’ normalmente não faz parte dos problemas identificados. No 

entanto, se o duto se romper, o petróleo poderá contaminar o solo e os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, sendo pertinente identificar o aspecto ‘risco de vazamento de 

petróleo’.  

 

De modo análogo, se a barreira impermeável instalada na base de um aterro de resíduos 

sólidos apresentar problemas, a águas subterrâneas poderá ser contaminada, mas, se a 

barreira funcionar adequadamente, não se esperam problemas com a qualidade das águas.   

  

Perguntas do tipo “o que aconteceria se...” são muitas vezes feitas ao se analisar a 

viabilidade ambiental de um projeto. As consequências do mau funcionamento do 

empreendimento podem ser mais significativas do que os impactos decorrentes de seu 

funcionamento normal. São situações que tipificam o “risco ambiental”. 

  

São muitas as classificações possíveis para os chamados riscos ambientais. Tecnológicos 

ou naturais, agudos ou crônicos são algumas das categorias utilizadas para descrever 

diferentes tipos de riscos e seu reconhecimento necessita de uma definição prévia de qual 

tipo de risco se pretende identificar.  

  

Os riscos tecnológicos são aqueles cuja origem está diretamente ligada à ação humana. 

Incluem-se os riscos de acidentes tecnológicos (explosões, vazamentos, etc.) e riscos à 

saúde (humana e dos ecossistemas) causados por diferentes ações antrópicas, como a 

utilização ou liberação de substâncias químicas, de radiações ionizantes e de organismos 

geneticamente modificados. 

 

As atividades de risco são chamadas de perigosas, e incluem, dentre aquelas capazes de 

causar dano ambiental, muitas atividades industriais, o transporte e o armazenamento de 

produtos químicos, o lançamento de poluentes ou a manipulação genética. Essas situações 

podem acarretar danos materiais, danos aos ecossistemas ou danos à saúde do homem – 

e não raro ocorrem os três tipos de danos.  

  

Em avaliação de impacto ambiental, a preocupação com o risco normalmente se refere aos 

riscos tecnológicos; dentro destes, são os riscos agudos os que mais chamam a atenção. 

No entanto, em muitos casos, riscos crônicos podem ser mais significativos que os agudos, 

como no exemplo de incinerador, caso onde, embora posa haver perigos como explosões 

ou vazamentos de substâncias, são os eventuais danos à saúde que podem se manifestar 
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a longo prazo a grande fonte de preocupação e, frequentemente, de polêmica (SANCHÉZ, 

2006). 

 

Por sua vez, os estudos ambientais também podem tratar das modificações de processos 

naturais que resultem em um aumento de riscos, com uma rodovia, que aumenta riscos 

geológicos de escorregamentos, ou canalização de um rio, que aumenta riscos de 

inundação.  

 

No presente estudo, para o termo Risco Ambiental será utilizado a seguinte definição: 

 

 Risco Ambiental – “análise sistemática dos riscos de acidentes industriais e das suas 

consequências, por meio de estudos de probabilidades de ocorrência de evento, como 

exemplo, ruptura de tubulações, vazamentos, derramamentos e outros, efetuados para 

o conjunto das instalações de um empreendimento” (SÁNCHEZ, 1994). 

 

Novamente em atendimento a estas premissas conceitual e metodológica, os riscos 

ambientais associados à implantação e operação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas 

Extramuros foram detalhadamente identificados e avaliados no Estudo de Análise de Risco 

(EAR) e sua respectiva Análise Preliminar de Riscos (APR) apresentado no ANEXO B-10 

deste EIA, bem como propostas especificamente aos eventos, medidas e ações de controle 

ambiental. 

 

8.1.2 Caracterização dos Impactos 

 

A partir da identificação dos potenciais impactos e aspectos ambientais envolvidos, o passo 

seguinte é a determinação dos atributos que serão considerados para avaliação dos 

impactos. As definições adotadas neste estudo basearam-se em Sánchez (op cit), a saber:  

 

Natureza:  

 

 Positiva/Benéficos: resultam em efeitos positivos sobre os fatores ou parâmetros ambientais, ou 

seja, na melhoria da qualidade ambiental. 

 Negativa/Adversos: resultam em efeitos negativos sobre os fatores ou parâmetros ambientais, ou 

seja, em prejuízo da qualidade ambiental. 

 

Incidência (Origem ou forma de como se manifesta):  

 

 Direta: resultantes de uma simples e direta relação de causa (ação geradora de impacto) e efeito 

(impacto ambiental). Também chamado de impacto de 1º ordem. 

 Indireta: resultam de uma reação secundária em relação à intervenção, ou quando fazem parte de 

uma cadeia de reações, ou seja, impactos de segunda ou terceira ordem.  
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Duração:  

 

 Temporários: se manifestam durante uma ou mais fases do empreendimento, e cessam quando 

da desativação da ação geradora.  

 Permanentes: representam a alteração definitiva do meio, ou seja, uma vez realizada a 

intervenção, os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido.  

 Cíclicos: representam alterações que normalmente estão relacionadas a atividades que ocorrem 

de forma intermitente.  

 

Temporalidade:  

 

 Imediatos: Aqueles que se manifestam no instante ou imediatamente após a ocorrência da 

intervenção que os gera. 

 Curto Prazo: Aqueles que se manifestam após decorrer um curto período de tempo em relação à 

ocorrência da intervenção que os gera. 

 Médio Prazo: Aqueles que se manifestam alguns meses após a ação geradora do impacto. 

 Longo Prazo: Aqueles que se manifestam anos depois da ocorrência da intervenção geradora do 

impacto. 

 

Abrangência Territorial:  

 

 Local: alteração se restrinjam aos limites das áreas de intervenção do empreendimento (ADA) e 

ou suas imediações, na AID. 

 Regional: alteração inserida nos limites da Área de Influência Indireta (AII).  

 

Reversibilidade:  

 

 Reversível: Aqueles em que o meio afetado retorna às condições originais ou similares, uma vez 

cessada a ação geradora do impacto ou implantada ação corretiva. 

 Irreversível: Aqueles em que o meio afetado não retorna às condições originais ou similares, 

mesmo quando cessada a ação geradora do impacto ou implantada ação corretiva.  

 

Possibilidade de Mitigação:  

 

 Mitigável: Comportam medidas para reduzir ou eliminar os efeitos da intervenção sobre 

determinado componente ambiental. 

 Não Mitigável: Não comportam medidas para reduzir ou eliminar (preventiva ou corretivamente) 

efeitos da ação sobre determinado componente ambiental, sendo então passíveis de 

compensação. 

 Potencializável: Comportam medidas para a potencialização dos efeitos de um impacto positivo 

sobre um determinado componente ambiental. 
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Probabilidade de Ocorrência:  

 

 Certa: quando não há incerteza sobre a ocorrência do impacto. 

 Provável: quando, baseado em casos similares e na observação de projetos semelhantes, estima-

se que é provável que o impacto ocorra, mas sua ocorrência não pode ser descartada.  

 

Magnitude:  

 

 A magnitude diz respeito à estimativa, qualitativa ou quantitativa, do porte ou extensão do impacto, 

ou seja, da intensidade do impacto. O enquadramento de um impacto em magnitude pequena, 

média ou grande deverá ser sempre justificado, apontando-se o elemento de referência para o 

enquadramento em um dos graus de magnitude.  

 

Cumulatividade e Sinergismo:  

 

 Possibilidade de os impactos se somarem ou se multiplicarem. Impactos cumulativos são aqueles 

que se acumulam no tempo ou no espaço e resultam de uma combinação de efeitos decorrentes 

de um ou diversos aspectos. Já os impactos sinérgicos são resultantes da presença simultânea 

de um ou mais aspectos, inclusive de outros empreendimentos, cuja associação não apenas 

potencializa a sua ação, como também produz um efeito distinto.  

 

Significância:  

 

 Significância é a medida da relevância ou importância do impacto ante os outros impactos e as 

características ambientais da área afetada, representando um balanço entre os atributos que 

caracterizaram o impacto. Para a avaliação da significância devem ser considerados os critérios 

magnitude, perda de biodiversidade, áreas protegidas ou interferência com a população. 

 

O QUADRO 8.1.2-1 apresenta o quadro síntese dos atributos de avaliação de impactos. 

 

QUADRO 8.1.2-1 

ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

Atributos Definições 

Natureza Positiva (P) - Negativa (N) 

Incidência (Origem) Direta (DIR) - Indireta (IND) 

Duração Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) 

Temporalidade Imediato (IM) - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - Longo Prazo (LP) 

Abrangência Local (LOC) - Regional (REG)  

Reversibilidade Reversível (R) - Irreversível (I) 

Possibilidade de Mitigação Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) 

Probabilidade de Ocorrência Certa (C) - Provável (P) 

Magnitude Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) 

Cumulatividade e 
Sinergismo 

Cumulativo e Sinérgico (CS) - Cumulativo e Não Sinérgico (CNS) - 
Não Cumulativo e Não Sinérgico (N) 

Significância Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) 
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8.1.3 Ações Geradoras de Impacto 

 

As principais ações geradoras de impacto ou de afetação aos componentes ambientais 

envolvidos com os empreendimentos, em suas fases de implantação e operação, são:  

 

Fase de Implantação: 

 

 Mobilização de mão de obra; 

 Movimentação de veículos, máquinas e equipamentos;  

 Limpeza do terreno; 

 Implantação de vias de acessos internas; 

 Supressão de vegetação; 

 Obras de terraplenagem; 

 Impermeabilização do solo; 

 Travessia da lagoa do Veiga; 

 Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP); 

 Execução de obras civis; e 

 Retirada de entulhos e resíduos. 

 

Fase de Operação: 

 

 Geração de emissões atmosféricas; 

 Geração de resíduos sólidos e de efluentes líquidos; 

 Lançamento de efluentes industriais e sanitários;   

 Tráfego de veículos; e 

 Mobilização de mão de obra. 

 

8.2  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

A caracterização dos impactos e fatores ambientais afetados, identificados nas fases de 

implantação e operação dos empreendimentos, foi desenvolvida a partir da análise dos 

atributos definidos e das possibilidades de controle (prevenção, mitigação e ou 

compensação), permitindo a avaliação apresentada a seguir, bem como a proposição das 

medidas de controle e dos planos e programas ambientais associados.  

 

Os QUADROS 8.2-1 e 8.2-2 apresentam as ações geradoras e os impactos associados para 

cada fase dos empreendimentos (implantação e operação) e para cada meio.   
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QUADRO 8.2-1 

AÇÕES GERADORAS E IMPACTOS AMBIENTAIS - FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

Ações Geradoras  Meios 
Fatores 

Ambientais  
Impactos Ambientais 

 Mobilização de mão de 

obra  

 Movimentação de 

veículos, máquinas e 

equipamentos  

 Limpeza do terreno 

 Implantação de vias de 

acessos 

 Supressão de vegetação 

 Obras de terraplenagem 

 Travessia da lagoa do 

Veiga 

 Intervenção em Área de 

Preservação 

Permanente (APP) 

 Execução de obras civis 

 Geração de entulhos e 

resíduos 

Meio Físico 

Ar  Alterações da qualidade do ar 

Ruído 
Ambiental 

 Alteração dos níveis de pressão sonora 

Solos 
 Aumento de processos erosivos e 

assoreamento de cursos d’água 

Águas 
Superficiais 

Continental e 
Marinha 

 Alteração do relevo e do escoamento 
hídrico superficial 

 Alteração da qualidade das águas  

Aguas 
Subterrâneas  

 Redução da disponibilidade hídrica  

Meio Biótico 

Flora  Alteração da cobertura vegetal nativa 

Fauna 
 Alteração da dinâmica dos 

povoamentos faunísticos terrestres 

Áreas 
Protegidas 

 Intervenção em Áreas de Preservação 
Permanente (APP) 

Meio 

Socioeconômico 

Tributos   Aumento da arrecadação tributária 

População  

 Dinamização de atividades econômicas 

 Geração de empregos 

 Aumento da pressão sobre infraestrutura 
e serviços públicos 

 Interferências no tráfego 

 

QUADRO 8.2-2 

AÇÕES GERADORAS E IMPACTOS AMBIENTAIS - FASE DE OPERAÇÃO 

 

Ações Geradoras  Meios 
Fatores 

Ambientais  
Impactos Ambientais 

 Geração de Emissões 

atmosféricas 

 Lançamento de 

efluentes líquidos 

 Tráfego de veículos 

 Mobilização de mão de 

obra 

Meio Físico 

Ar  Alteração da qualidade 

Ruído 
Ambiental 

 Alteração dos níveis de pressão 
sonora 

Águas 
Superficiais 

Continental e 
Marinha 

 Alteração da qualidade das águas 

Aguas 
Subterrâneas  

 Redução da disponibilidade hídrica  

Meio Biótico Biota Aquática 
 Alteração na Composição da Biota 

Marinha 

Meio 

Socioeconômico 

Tributos  Aumento de arrecadação tributária 

População  

 Dinamização econômica 

 Geração de empregos 

 Aumento da oferta de energia 
termelétrica 

 

A seguir, é apresentada a avaliação de impactos realizada para cada fase dos 

empreendimentos propostos, com a análise efetuada por impacto identificado e a indicação 

das medidas de controle propostas e programas associados.  
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8.2.1 Impactos sobre o Meio Físico 

 

Os impactos ambientais decorrentes dos empreendimentos, em suas fases de implantação 

e operação, são aqui avaliados, notadamente, sob os aspectos de qualidade do ar, recursos 

hídricos, qualidade das águas e dinâmica superficial, considerando-se ainda o ponto de vista 

geomorfológico, geológico e geotécnico. 

 

As ações geradoras dos potenciais impactos na fase de implantação estão relacionadas às 

obras de construção da UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, além de obras de apoio. 

Para tais serão necessárias a movimentação de veículos, máquinas e de equipamentos; 

atividades de terraplenagem e obras para implantação de sistemas estruturantes 

(saneamento básico, energia e drenagem superficial).  Já para a fase de operação da UTE 

Novo Tempo, os impactos potenciais estarão associados principalmente às emissões 

atmosféricas, captação de água para resfriamento e ao lançamento de efluentes líquidos por 

meio de emissário submarino.  

 

8.2.1.1 Fase de Implantação 

 

Nesta fase, os principais impactos potenciais caracterizam-se pelas alterações no 

escoamento superficial e geração de processos erosivos decorrentes das atividades de 

terraplanagem, e na qualidade do ar.  

 

Os impactos potenciais identificados para esta fase: 

 

1. Alteração da Qualidade do Ar; 

2. Alteração do Nível de Pressão Sonora (Ruído Ambiental); 

3. Alteração do Relevo e Escoamento Hídrico Superficial; 

4. Aumento dos Processos Erosivos e Assoreamento dos Cursos d’Água; 

5. Alteração da Qualidade das Águas Superficiais (Continental e Marinha); e 

6. Redução da Disponibilidade Hídrica 

 

8.2.1.1.1 Alteração da Qualidade do Ar 

 

Atividades Associadas: 

 

Este impacto está associado às atividades de operação de veículos e máquinas; obras de 

edificações e civis auxiliares, terraplanagem, abertura de acessos internos para as frentes 

de serviços, remoção e transferência de material escavado e transporte de material 

(emissões difusas), implantação dos sistemas de dutos e torres de transmissão. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

O principal poluente emitido na fase de implantação do empreendimento será material 

particulado (PTS e PI), devido à movimentação de terra pela operação de caminhões nas 



  50125-EV-RT002-0 

 

 8-10  

vias de acesso não pavimentadas e ressuspensão eólica. Em menor escala serão emitidos 

gases de combustão de veículos e maquinários. 

 

As atividades de operação de veículos e maquinários provocam emissões de gases de 

combustão provenientes dos escapamentos dos veículos, tais como dióxido de enxofre 

(SO2), óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos totais 

(HCT). Todavia, esse incremento de emissões proveniente de fontes móveis, que circularão 

na área de intervenção da UTE Novo Tempo, não apresenta potencial perceptível de 

alteração da qualidade do ar da desta ADA e da AID. 

 

As emissões de material particulado devido à ressuspensão, associadas ao arraste eólico, 

são relevantes devido ao vento constante na região onde se insere o empreendimento, das 

atividades de terraplenagem para a elevação da cota do terreno da UTE, pela movimentação 

de terra para a construção das unidades produtivas e de apoio e das escavações para 

instalação dos dutos e torres da linha de transmissão. É importante destacar que este aporte 

de emissão de material particulado está exclusivamente relacionado com a etapa de 

implantação do empreendimento, quando a movimentação de terra, obras civis, 

terraplenagem, dentre outras operações, tornarão as superfícies susceptíveis ao arraste 

eólico, agravado devido à presença de sedimentos arenosos na ADA e incidência de ventos. 

 

As atividades de terraplanagem e a operação de veículos em vias não pavimentadas são 

operações frequentes na fase de implantação e apresentam potencial de emissão de 

material particulado. Tais fontes emissoras são facilmente identificadas e delimitadas, 

proporcionando ações eficazes de gestão para o controle desses aspectos, sendo a 

umectação o principal mecanismo de controle. Além disto, as vias internas serão 

pavimentadas ao longo da fase de implantação do empreendimento, diminuindo 

consideravelmente este impacto ao longo do tempo. 

 

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alterações da  

Qualidade do Ar 

Natureza Negativo 

Origem Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Imediato 

Abrangência Local 

Reversibilidade Reversível 

Possibilidade de Mitigação Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Média 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Não Sinérgico 

Significância Média 
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Assim, o impacto de alteração da qualidade do ar gerado por essas atividades foi avaliado 

como de média magnitude. Ressalta-se que este impacto é considerado cumulativo em 

virtude e outras obras em execução no Clipa. 

 

Medidas de Controle: 

 

 Umectação das vias de acesso interno não pavimentadas; 

 Pavimentação das vias internas de acesso; 

 Definição de limites de velocidade de veículos nas vias de tráfego não pavimentadas e 

vias de serviço; 

 Permissão de circulação apenas para veículos autorizados nas áreas envolvidas; 

 Estabelecimento de um programa de manutenção dos caminhões e máquinas dotados 

de motores diesel, visando o permanente enquadramento da frota nos padrões 1 ou 2 da 

escala de Ringelmann; e 

 Recomposição das áreas degradadas e ou sem cobertura vegetal natural ocorrentes no 

entorno do sítio industrial e que não terão usos definidos  

 

As ações de gestão para este impacto estão descritas no Programa de Gerenciamento 

Ambiental das Obras (PGAO). 

 

8.2.1.1.2 Alteração do Nível de Pressão Sonora (Ruído Ambiental) 

 

Atividades Associadas: 

 

Na fase de implantação, o tráfego de veículos aumentará consideravelmente na região 

(considerando 2.400 colaboradores no pico das obras para implantação da unidade UTE-1), 

o que aumentará o ruído nas vias de acesso e surgirão novas fontes geradoras de ruídos, 

relacionadas às construções civis, terraplanagem, supressão de vegetação, escavação para 

instalação dos dutos e outros processos, como a utilização de maquinários pesados, 

alterando as condições acústicas locais. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

Em toda a ADA e entorno do empreendimento, o fluxo veicular acarretará a geração de 

ruídos originários dos motores, contribuindo para o aumento da emissão sonora no local. 

Além disto, estão previstas a utilização de equipamentos pesados tais como 

retroescavadeiras, pá carregadeira, trator de pneus, entre outros. Esses ruídos serão 

gerados durante toda a fase de obras, condicionando cuidados por parte do empreendedor 

durante esse período.  

 

Como critério de avaliação de ruído ambiental adotou-se o da NBR 10.151:2000 “Avaliação 

de Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, dada como referência 

em casos de Ruído Ambiental pela Resolução Conama nº 01/90. A área dos 
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empreendimentos está inserida no Sepa, apresentando NCA de 70 e 60 dB(A), conforme 

QUADRO 8.2.1.1.2-1. 

QUADRO 8.2.1.1.2-1  

NÍVEL CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO (NCA) PARA AMBIENTES EXTERNOS 

LEQ(A) NBR 10151/2000 

 

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 45 35 

Área estritamente residencial/urbana/ou de escolas 50 45 

Área mista, predomínio residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial/e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 
Nota: Quando pela condição atual da zona em inspeção (mesmo que designada por lei) o Leq (A) de fundo 

superar o NCA (Nível de Critério de Avaliação) recomendável, o mesmo deve ser considerado como novo 
NCA de referência. Assim sendo, o ruído impactante, incorporado ao de ambiente, não deverá, por sua vez, 
superar nenhum dos NCA quando da avaliação da existência de incômodo. 

 

Conforme o diagnóstico ambiental da região dos empreendimentos são observadas diversas 

obras em andamento, contudo o nível de pressão sonora equivalente (LEq) encontra-se em 

conformidade com a NBR 10.151 para zonas industriais (FIGURA 8.2.1.1.2-1). 

 

FIGURA 8.2.1.1.2-1 

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE (LEq) IDENTIFICADA NO ENTORNO 

DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 

 

 

Fonte: adaptado de LLX, 2014 e OSX, 2015. 

 

A presente avaliação adotou-se como equipamentos geradores de maior ruído a 

retroescavadeiras, pá carregadeiras, trator de pneus e caminhão de concreto, todos emitindo 

85 dB(A) de emissão sonora a uma distância de 15 m da fonte e 80 dB(A) a 25 m da fonte. 
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A partir deste dado foi calculado o decaimento de energia sonora dos equipamentos, 

considerando-se a energia absorvida pela vegetação rasteira, devido ao efeito solo da ordem 

de 7dB(A)/100 m, com limite máximo de atenuação de 20 dB(A), obtido em Gerges (1992). 

Fazendo-se uso das equações de decaimento de pressão sonora é apresentado no 

QUADRO 8.2.1.1.2-2 a estimativa de incremento sonora em virtude do empreendimento. 

 

QUADRO 8.2.1.1.2-2 

DECAIMENTO ESTIMADO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA GERADO PELOS 

EQUIPAMENTOS LISTADOS 

 

Distância (m) 
Nível At. Dist. Abs. do Ar At. Veg NPS Prev. 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

25 

80 

0 0 0 80 

50 6 0 2 72 

100 12 0 5 63 

200 18 1 12 49 

400 24 2 20 34 
Nota: Nível é nível de pressão sonora na dada distância; At. Dist. é decaimento do nível de pressão sonora devido 
ao aumento da distância; Abs. do Ar é decaimento devido à absorção do ar (Gerges, 1992); At Veg é decaimento 

devido ao efeito da vegetação considerando formações rasteiras que absorvem as ondas sonoras dificultando sua 
propagação, calculado por meio de ábacos fornecidos por Gerges (1992); NPS Prev é nível de pressão sonora 

previsto. A atenuação devido à vegetação de grande porte não é considerada, pois esta não ocorre regularmente. 
No decaimento do ruído pela absorção do ar considerou-se umidade relativa do ar 50%. 
Fonte: CRA, 2010 

 

O ruído emitido pelas fontes geradoras durante a fase de implantação será de cerca de 63 

dB(A) a cerca de 100 m da zona de operação dos equipamentos/maquinários durante a 

implantação, abaixo da NCA estabelecido pela NBR 10151 (2000) para área 

predominantemente industrial. Destaca-se que a comunidade mais próxima da área do 

projeto está a uma distância superior a 4 km. Assim, na fase de implantação pode-se 

considerar que o parâmetro ruído tem abrangência local (ADA) e uma pequena parte da AID, 

de natureza negativa mesmo não alterando o LEq da AID. Sua ocorrência é certa, porém 

haverá variação nos tipos, quantidades e posicionamento dos equipamentos considerados 

nesta análise sendo que se restringe ao período de implantação. 

 

Ainda para o impacto de pressão sonora, devido ao tráfego de veículo (ônibus e utilitários), 

foi realizado o cálculo para decaimento sonoro nas vias de acesso. Aplicando-se, nestes 

dados, os mesmos parâmetros utilizados acima, se obtêm dados do QUADRO 8.2.1.1.2-3. 

 

QUADRO 8.2.1.1.2-3 

DECAIMENTO ESTIMADO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA  

Distância (m) 
Nível At. Dist. Abs. do Ar At Veg NPS Prev. 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

13,5 58 0 0 0 58 

27   6 0 1 51 

54   12 0 3 43 

108   18 0 7 33 
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Mesmo a 13 m de distância do leito da via o nível de ruído estará abaixo do estabelecido 

pela NCA estabelecido pela NBR 10151:2000 para áreas predominantemente industrial. 

Destaca-se que no período noturno não há previsão de tráfego de veículos pesados ligados 

às obras de implantação da UTE Novo Tempo. Assim pode-se considerar que a energia 

sonora gerada pelo tráfego de veículos pesados durante a fase de implantação tem 

abrangência localizada à ADA e uma pequena parte da AID, não alterando o LEq da AID. 

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Alteração do Nível de 

Pressão Sonora 

Natureza  Negativo  

Origem  Direto  

Duração  Temporário  

Temporalidade  Imediato  

Abrangência  Local  

Reversibilidade  Reversível  

Possibilidade de Mitigação  Mitigável  

Probabilidade de Ocorrência  Certa  

Magnitude  Baixa 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Não Sinérgico 

Significância  Baixa 

 

Este impacto é considerado cumulativo em virtude das outras obras em atividades no Clipa. 

 

Medidas de Controle: 

 

As ações de controle serão compostas pela implementação de medidas para redução dos 

níveis de pressão sonora, como: 

 

 Pavimentação das vias internas de acesso; 

 Definição de limites de velocidade de veículos nas vias de tráfego não pavimentadas e 

vias de serviço; 

 Permissão de circulação apenas para veículos autorizados nas áreas envolvidas; 

 Estabelecimento de um programa de manutenção de caminhões e máquinas; e 

 Recomposição das áreas degradadas e ou sem cobertura vegetal natural ocorrentes no 

entorno do sítio industrial e que não terão usos definidos  

 

Em virtude da distância superior a 4 km dos pontos receptores (sensíveis) não é previsto o 

monitoramento de ruído para a fase de implantação dos empreendimentos. As ações de 

gestão para este impacto estão descritas no Programa de Gerenciamento Ambiental das 

Obras (PGAO) 
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8.2.1.1.3 Alteração do Relevo e Escoamento Hídrico Superficial 

 

Atividades Associadas:  

 

Este impacto está associado à abertura de acessos internos, obras de terraplanagem 

(aterro), supressão de vegetação, escavação de fundações e dutos, obras de edificações 

civis e auxiliares, impermeabilização da área e circulação de veículos. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

As obras de terraplanagem/aterro da área e impermeabilização parcial do solo, modificarão 

de forma relevante o escoamento superficial, podendo resultar em concentração ou 

dispersão das águas pluviais com incremento de suas velocidades e geração de áreas 

alagadas ou, inversamente, a diminuição de áreas alagadiças. O terreno proposto para 

implantação da UTE Novo Tempo será alteado por meio de aterro mecânico até a cota de 

6,0 m, o que alterará a configuração atual do terreno e o sentido de escoamento superficial.  

 

Devido a essas alterações está prevista a implantação de uma rede de drenagem de água 

pluvial que conduzirá as águas para um ponto de acumulação e descarte.  

 

O sistema de drenagem a ser instalado será composto por dois sistemas distintos, o de 

microdrenagem, ou coletor de águas pluviais, constituído pelos pavimentos dos 

arruamentos, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e canais de 

pequena dimensão, e o de macrodrenagem constituído por canais de maiores dimensões, 

projetados para cheias.  

 

O projeto de terraplenagem será executado levando-se em consideração a necessidade, 

para a drenagem adequada, dos seguintes componentes: valetas de proteção de taludes, 

descidas d’água, sarjetas, caixas coletoras, bueiros de grade, camada drenante, drenos 

rasos longitudinais, sarjetas, bocas de lobo e poços de visita. As águas pluviais das áreas 

com risco de contaminação por oleosos serão coletadas e destinadas a separadores água 

e óleo e posteriormente dispostas juntamente com efluente industrial líquido. 

 

Conforme o diagnóstico, o terreno adjacente a área do projeto apresenta relevo plano, onde 

não se constatam evidências de processos erosivos, dado à grande capacidade de 

infiltração dos solos arenosos que não permitem a formação de deflúvios superficiais 

intensos. Contudo, em terrenos da AID observa-se áreas alagadas nas depressões. 

 

A alteração do escoamento afetará não só a ADA como os terrenos do entorno, onde poderá 

haver maior concentração de água e escoamento, sendo assim esse impacto é classificado 

como cumulativo e sinérgico devido as terraplenagens e ocupações dos terrenos do Clipa. 
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Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração do Relevo e 

Escoamento Hídrico 

Superficial 

Natureza Negativo 

Origem Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Imediato 

Abrangência Local 

Reversibilidade Irreversível 

Possibilidade de Mitigação Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Média 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância Média 

 

Medidas de Controle: 

 

 Implantação de um sistema de drenagem adequado nas frentes de obras com sistema 

de redução de fluxo, caixa de sedimentação, entre outros; e 

 Promover contenção de processos erosivos em locais sem vegetação arbórea. 

 

As ações de gestão para este impacto estão descritas no Programa de Gerenciamento 

Ambiental das Obras (PGAO) 

 

8.2.1.1.4 Aumento dos Processos Erosivos e Assoreamento dos Cursos d’Água 

 

Atividades Associadas: 

 

Este impacto está associado à abertura de acessos, obras de terraplanagem, supressão de 

vegetação, escavação para fundações, implantação de dutos, obras civis e auxiliares e 

disposição temporária de material, além da alteração do escoamento hídrico superficial. 

 

Avaliação do Impacto:  

 

As atividades previstas para a implantação do empreendimento irão alterar as taxas de 

infiltração das águas pluviais devido, principalmente, ao aterro, compactação e 

impermeabilização do terreno da UTE e unidades de apoio. Além disto a escavação para 

instalação de dutos e fundações, podem alterar, ampliar ou diminuir a velocidade de 

escoamento e, consequentemente, o desenvolvimento de processos erosivos e 

assoreamento dos cursos d’água. 

 

O deflúvio também desenvolverá caminhos preferenciais de escoamento devido as 

alterações da taxa de infiltração do terreno, bem como por alterações decorrentes de 

implantação de sistema de drenagem de águas pluviais.  
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Conforme apresentado no diagnóstico, o terreno da apresenta relevo plano, onde não se 

constatam evidências de processos erosivos, dado à grande capacidade de infiltração dos 

solos arenosos que não permitem a formação de deflúvios superficiais intensos. Contudo 

em alguns terrenos na AID observa-se áreas alagadas nas depressões intercordões. No 

terreno proposto para implantação da UTE Novo Tempo está previsto seu alteamento por 

meio aterro mecânico até cota de 6 m e a implantação de rede de drenagem de água pluvial.  

 

O sistema de drenagem a ser instalado será composto por dois sistemas distintos, o de 

microdrenagem, ou coletor de águas pluviais, que é constituído pelos pavimentos dos 

arruamentos, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e canais de 

pequena dimensão e o de macrodrenagem, constituído por canais de maiores dimensões, 

projetados para cheias. Ainda, para evitar o carreamento de sedimentos para fora dos limites 

do empreendimento, serão previstas bacias de sedimentação e contenção dimensionados 

para o volume de chuva esperado para o período em que estiver sendo realizado as 

atividades de terraplenagem. A água de chuva será destinada em um ponto de conexão com 

o sistema de drenagem do Clipa.  

 

Durante as obras das unidades fora do site da UTE poderá ocorrer acumulo de sedimento 

nas frentes de obras, o qual poderá carrear sedimentos para os corpos d’águas durante os 

períodos de chuva. Visando a evitar interferências na qualidade da água serão implantadas 

drenagens temporárias nas frentes de obras, quando necessário. 

 

Para a instalação dos dutos de efluente, captação de água e gasoduto será necessária 

realizar interferência na área da lagoa do Veiga. Na travessia do Veiga os dutos serão aéreos 

montados sobre piperack, que constitui-se como um cavalete para sustentação de 

tubulações horizontais. Esta tecnologia apresenta interferência mínima na faixa de proteção 

da lagoa do Veiga. Nota-se que em campo foi verificado a presenta de canal de drenagem 

artificial entre a área da UTE Novo Tempo e a lagoa do Veiga o qual impede qualquer aporte 

de sedimentos e/ou poluentes advindos da área da UTE para a referida lagoa.  

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Aumento dos Processos 

Erosivos e Assoreamento 

dos Cursos d’Água 

Natureza  Negativo  

Origem  Indireto  

Duração  Permanente  

Temporalidade  Imediato  

Abrangência  Local  

Reversibilidade  Reversível  

Possibilidade de Mitigação  Mitigável  

Probabilidade de Ocorrência  Provável  

Magnitude  Média 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância  Média 
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Medidas de Controle: 

 

 Implantação de um sistema de drenagem dimensionado para atender a demanda da área;  

 Implantação de bacias de sedimentação e contenção dimensionados para o volume de 

chuva esperado para o período em que estiver sendo realizado as atividades de 

terraplenagem 

 

As ações de gestão para este impacto estão descritas no Programa de Gerenciamento 

Ambiental das Obras (PGAO) 

 

8.2.1.1.5 Alteração da Qualidade da Água Superficial (Continental e Marinha) 

 

Atividades Associadas: 

 

Este impacto está associado às atividades de abastecimento, manutenção de veículos e 

máquinas; obras de edificações, obras civis; obras de terraplanagem, escavações para 

fundação, dutos, torres de transmissão, emissário submarino, subestação, operação do 

gerador a diesel. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

A alteração da qualidade das águas superficiais durante a implantação do empreendimento 

ocorrerá associada a principalmente: 

 

 Geração e carreamento de sedimento para os corpos d’água, em decorrência de obras 

de terraplanagem (escavação e aterro mecânico), implantação dos dutos e torres de 

transmissão, construção dos acessos interno e obras de apoio;  

 Descarte irregular de efluentes domésticos e resíduos sólidos (inertes, domésticos e de 

oficinas) provenientes do canteiro de obras e instalações administrativas;  

 Operação do gerador a diesel; 

 Armazenamento de resíduos oleosos provenientes do abastecimento, manutenção e 

operação de veículos e equipamentos; e   

 Implantação do duto de captação de água, emissário submarino e gasoduto. 

 

Com relação às alterações da qualidade das águas decorrentes da geração e carreamento 

de material terroso inconsolidado, tem-se a atividade de implantação dos dutos/gasodutos 

na travessia da lagoa do Veiga. Contudo a tecnologia empregada será de piperack. Esta 

implantação aérea dos dutos apresenta interferência mínima na faixa de proteção da lagoa 

do Veiga. Adicionalmente, visando a evitar o aporte de sedimentos para o canal de 

drenagem e mesmo para fora dos limites do sítio da UTE serão instaladas bacias de 

sedimentação e contenção dimensionadas conforme volume de chuva esperado no período. 

 

Os resíduos sólidos gerados nesta fase serão segregados conforme ABNT 10.004:2004 e 

Resolução Conama no 307/02 e destinados adequadamente. Seu armazenamento será 
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realizado em baias sinalizadas permitindo a segregação das diferentes classes até a sua 

destinação final adequada. Quando necessário estas áreas serão impermeabilizadas. 

 

Quanto à destinação final, de forma geral, os resíduos inertes serão segregados para aterro 

de inertes, os domésticos para aterro sanitário, os resíduos de classe I, quando não 

reaproveitados/recuperados, serão destinados a aterros industriais. Todos os aterros a 

serem utilizados deverão estar devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente. 

 

Nas frentes de obras avançadas deverão ser instalados banheiros químicos. O canteiro de 

obras terá contêineres sanitários acoplados a fossas-estanque com coleta periódica do 

esgoto por empresa especializada, com auxílio de caminhão limpa-fossa. Essas instalações 

sanitárias atenderão às disposições das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, especialmente NR 18 e NR 24. 

 

Os efluentes oleosos provenientes da manutenção e utilização de equipamentos e veículos 

na área do canteiro de obras serão encaminhados à caixa de separação de água e óleo 

(SAO) e destinados para recuperadoras ou tratado antes da disposição em aterro industrial.  

 

A energia elétrica nessa fase será fornecida por meio de geradores a diesel e distribuída por 

uma rede provisória. Os geradores serão instalados em área especialmente destinada para 

esse fim, provida impermeabilização e barreiras protetoras para contenção de qualquer 

vazamento e caixa separadora de água e óleo (SAO) com objetivo de armazenar o óleo e 

drenar a água proveniente da chuva. 

 

A implantação dos dutos do emissário submarino será instalada na face norte do molhe norte 

do canal de acesso do T2, sem necessidade de escavação ou dragagem em áreas marinhas, 

se apresentar interferência na qualidade das águas marinhas. Portanto, não são esperadas 

alterações significativas na qualidade das águas marinhas durante a implantação da UTE e 

de suas estruturas. 

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração da Qualidade 

da Água Superficial 

(Continental e Marinha) 

Natureza Negativo 

Origem Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Abrangência Local 

Reversibilidade Reversível 

Possibilidade de Mitigação Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Provável 

Magnitude Média 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Não Sinérgico 

Significância Média 
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Medidas de Controle: 

 

Deverão ser adotadas as seguintes medidas de mitigação: 

 

 Implantação de um sistema de drenagem dimensionado para atender a demanda da área; 

 Implantação de bacias de sedimentação e contenção dimensionadas para volume de 

chuva esperado para o período das atividades de terraplenagem; 

 Manter tanques com produtos potencialmente poluidores sobre superfícies 

impermeabilizadas acopladas ao sistema de drenagem e de tratamento de efluente; 

 Implantação de sistemas para coleta, tratamento e destinação adequada de águas 

pluviais eventualmente contaminadas (cargas difusas); 

 Tratamento e destinação adequados dos efluentes domésticos; e 

 Manusear armazenar adequadamente os resíduos sólidos. 

 

As ações de gestão são descritas no Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras 

(PGAO). 
 

8.2.1.1.6 Redução da Disponibilidade Hídrica 

 

Avaliação do Impacto: 

 

Este impacto está associado à captação de água a partir de poços profundos para consumo 

humano e necessário para as obras durante a fase de implantação da UTE Novo Tempo. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

Toda a água a ser utilizada na fase de implantação do empreendimento (obras e consumo 

humano) será captada a partir de poço tubular profundo, podendo ser utilizado como 

alternativa o fornecimento de água por meio de caminhões pipa no início e no decorrer das 

obras, caso o poço não estiver pronto. Após a captação a água será armazenada em 

reservatórios apropriados para atender as instalações do canteiro de obra.  

 

Considerando-se a presença média de 1.122 empregados/dia nas obras da fase de 

instalação de cada bloco da UTE Novo Tempo e um coeficiente de retorno de 80% (NBR 

9649:1986), estima-se que serão consumidos 87,5 litros/pessoa/dia tendo como base a 

contribuição de 70 litros/pessoa/dia de efluentes sanitários, conforme estabelecido na 

Tabela 3 da DZ-215.R-4. Pode-se, portanto, considerar o consumo médio de água de 98,2 

m³/dia, sendo que no dia de maior consumo, estima-se um valor de 112,9 m³/dia. No pico 

das obras estima-se o consumo máximo de 210,0 m³/dia considerando a presença de 2.400 

trabalhadores (UTE-1), sendo que o dia de maior consumo no pico é de 241,5 m³/dia. 

 

Para avaliar este impacto utilizou-se o “Estudo Hidrogeológico da Área de Implantação do 

Superporto do Açu” (DH – Perfuração de Poços Ltda, 2013), apresentado na integra no 

ANEXO C-1. Este estudo teve como foco o aquífero Emboré, considerado o principal 
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manancial subterrâneo existente na região, e sua potencialidade de recursos explotáveis 

(captação de água). Os procedimentos metodológicos adotados tiveram como principal 

objetivo a formulação de um modelo matemático de simulação analítica, utilizado na análise 

do comportamento do manancial e a avaliação dos Recursos Totais Exploráveis de agua 

subterrânea na área do Complexo Industrial do Porto do Açu. 

 

Com base no estudo hidrogeológico realizado (ANEXO C-1) constatou-se que um poço na 

região do empreendimento apresenta uma vazão máxima de 90 m³/h (em função da 

disponibilidade de bombas submersas para instalação nos poços com projeto definido de 

câmara de bombeamento de 8”). Também foram realizadas diversas simulações visando 

avaliar a capacidade explotável do aquífero e sua influência no rebaixamento do Aquífero 

Emboré, considerando: 

 

 Bateria de 5 poços – Produção Complementar de 450 m³/hora 

A superfície piezométrica apresentará cotas piezométricas de -22,00 metros em relação ao nível 

do mar, correspondendo a um rebaixamento da ordem de 26 metros na zona central mais 

deprimida, em relação ás condições piezométricas atualmente observadas.  

 Bateria de 10 novos poços – Produção Complementar de 900 m³/hora 

O aprofundamento do cone de depressão alcança cotas piezométricas negativas de - 34. 

 Bateria de 15 novos poços – Produção Complementar de 1350 m³/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -44,00. 

 Bateria de 20 novos poços - Produção Complementar de 1800 m³/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -54,00. 

 Bateria de 25 novos poços - Produção Complementar de 2250 m³/hora 

Superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -66,00. 

 Bateria de 30 novos poços - Produção Complementar de 2700 m³/hora 

Superfície Piezométrica em 2040 apresentando cotas de - 78,00. 

 Bateria de 35 novos poços - Produção Complementar de 3150 m³/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -88,00. 

 

Neste estudo hidrogeológico (DH, 2013) definiu-se como parâmetro de sustentabilidade 

hídrica na área do Complexo Industrial do Porto do Açu o alcance da cota piezométrica 

mínima de (-60,00) metros abaixo do nível do mar, correspondente ao declino de 50% da 

carga potenciométrica inicial disponível no início da explotação do manancial na década de 

80 na região de influência do projeto. 

 

Sendo assim, verificou-se que a produção máxima complementar de água subterrânea 

poderá ser de 2.070 m³/h (575 l/seg), que corresponde a perfuração de 23 novos poços na 

área do porto. Neste contexto a captação necessária para a fase de implantação da UTE 

Novo Tempo corresponde 241,5 m³/dia (10 m³/h), representando menos de 1% do recurso 

explotável na região do empreendimento. Destaca-se que a autorização ambiental para 

perfuração do poço e outorga de abastecimento será requerida pela GNA ao longo do 

licenciamento ambiental.  
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Conforme os estudos realizados pela Ecologus (2008) e CRA (2010), o fluxo subterrâneo 

raso apresenta uma tendência de escoamento preferencial na direção leste e nordeste, ou 

seja, em direção ao mar (lagoa do Veiga) e à fazenda Saco Dantas / lagoa de Iquipari. 

 

Na área de instalação dos poços de abastecimento não está prevista a alteração do NA e 

sim um pequeno cone de depressão na área de entorno do poço, sem afetar na capacidade 

e captação de água dos poços já existentes na região. Destaca-se que ensaios de 

bombeamento e rebaixamento serão executados na época de construção dos poços. 

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Redução da 

Disponibilidade Hídrica 

Natureza  Negativo  

Origem  Direto  

Duração  Temporário 

Temporalidade  Imediato 

Abrangência  Local  

Reversibilidade  Reversível  

Possibilidade de Mitigação  Mitigável  

Probabilidade de Ocorrência  Certa 

Magnitude  Baixa  

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Não Sinérgico 

Significância  Baixa 

 

Medidas de Controle: 

 

Deverão ser adotadas as seguintes medidas de mitigação: 

 

 Implantação de estruturas de reaproveitamento de água de chuva no sistema de 

drenagem pluvial (bacias de contenção). 

 

As ações de gestão estão descritas no Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras 

(PGAO). 

 

8.2.1.2 Fase de Operação 

 

Para a fase de operação do empreendimento foram identificados os seguintes impactos: 

 

1. Alteração da Qualidade do Ar; 

2. Alteração do Nível da Pressão Sonora (Ruído Ambiental); 

3. Alterações da Qualidade das Águas Marinhas - Emissário Submarino; e 

4. Redução da Disponibilidade Hídrica. 
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8.2.1.2.1 Alteração da Qualidade do Ar 

 

Atividades Associadas:  

 

A UTE consiste em 2 (dois) blocos geradores (UTE-1 e UTE-2) idênticos que poderão operar 

de forma independente, cuja configuração escolhida para cada bloco foi a 3x3x1, ou seja, 3 

(três) turbinas a gás, turbinas a gás com gerador; 3 (três) caldeiras de recuperação de calor 

e 1 (uma) turbina a vapor com gerador, perfazendo uma potência de 1.551 MW para as 

condições consideradas nas simulações do projeto conceitual. 

 

A operação é em ciclo combinado, utilizando turbogeradores a gás do tipo “heavy duty”, 

cada um associado a uma caldeira de recuperação de calor (HRSG) de três níveis de 

pressão que alimentam turbogeradores a vapor de condensação (TV).  

 

O projeto prevê como suprimento de gás natural para queima nas turbinas a regaseificação 

do Gás Natural Liquefeito (GNL). Uma vez que o único combustível utilizado é o gás natural, 

os principais poluentes atmosféricos emitidos pelas turbinas são os óxidos de nitrogênio 

(NOx) e, em quantidades mais reduzidas, também são gerados o monóxido de carbono (CO), 

hidrocarbonetos e os gases que contribuem para o aumento do efeito estufa: CO2 (dióxido 

de carbono), N2O (óxido nitroso) e CH4 (metano). De fato, somente as emissões de NOx são 

razoavelmente significativas. As principais fontes de emissão de poluentes para a atmosfera, 

provenientes da operação da UTE são as 6 (seis) chaminés das turbinas, cujas 

características físicas são apresentadas no QUADRO 8.2.1.2.1-1. 

 

QUADRO 8.2.1.2.1-1 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS FONTES DE EMISSÃO  

 
Fonte Turbinas 1 a 6 

Altura (m) 60,0 

Diâmetro (m) 5,6 

Temperatura (°K) 351,3 

Velocidade de saída dos gases (m/s) 29,41 

Taxa de emissão de NOx (g/s) 28,15 

Taxa de emissão de CO (g/s) 5,91 

Taxa de emissão de Hidrocarbonetos (g/s) 11,26 

 

Ademais, para a presente avaliação, foram consideradas as emissões atmosféricas dos 

projetos colocalizados em um raio de 10 km e em processo de licenciamento ambiental no 

Clipa, atendendo plenamente a IT DILAM/CEAM no 11/2015, a saber: 

 

 Porto do Açu; 

 Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP); 

 UTE Porto do Açu II a Gás Natural; 

 Terminal Sul (T2) 

 Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL); e 

 Siderúrgica Norte Fluminense (Ternium). 



  50125-EV-RT002-0 

 

 8-24  

Avaliação do Impacto: 

 

A qualidade do ar ambiente é função das características das fontes de emissão, da 

quantidade e tipo de poluente emitido e das situações microclimáticas, que não só atuam 

diretamente nos mecanismos de dispersão, como também podem agravar ou atenuar as 

concentrações de poluentes do ar numa determinada região. 

 

A dispersão atmosférica de poluentes é função de um conjunto de parâmetros 

meteorológicos que atuam simultaneamente no sentido de transportar, dispersar e/ou 

concentrar os níveis de poluição em uma determinada região. Os principais processos 

atmosféricos, que determinam o potencial de dispersão atmosférica, dependem das 

condições meteorológicas e da turbulência atmosférica, ocasionadas pela interação entre 

as diversas escalas do movimento de massas de ar presentes na região. 

 

Desse modo, para se avaliar o impacto na qualidade do ar foi realizado um estudo de 

dispersão de poluentes a partir das emissões atmosféricas dos empreendimentos 

colocalizados e das condições atmosféricas da região considerando 2 cenários: 

 

 Cenário 1: operação isolada da UTE Novo Tempo; e 

 Cenário 2: operação conjunta dos empreendimentos do Cenário 1 e das demais fontes 

já licenciadas ou em processo de licenciamento ambiental no raio de 10 km. 

 

O ANEXO D-1 apresenta o Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA) e a Estimativa das 

Emissões Atmosféricas, considerando os Cenários 1 e 2 estabelecidos na IT DILAM/CEAM 

no 11/2015.   

 

Para realização da modelagem foi utilizada a versão default do modelo de dispersão 

AERMOD, desenvolvido e recomendado como regulatório pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (US-EPA). Os níveis de referência fornecem suporte para 

determinar as relações entre as emissões dos poluentes (limites de emissão) e efeitos sobre 

o meio ambiente (padrões de qualidade). Sob o aspecto legal, um dos níveis de referência 

utilizados é o denominado padrão de qualidade do ar. Um padrão de qualidade do ar define 

legalmente o limite máximo para concentração de componente atmosférico que garanta a 

saúde e bem estar das pessoas. 

 

Sob o aspecto legal, a qualidade do ar no Brasil é avaliada por meio de padrões de 

qualidade do ar, definidos pela Resolução Conama n° 03/90 como concentrações de 

poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-

estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral.  

 

Os padrões primários de qualidade do ar referem-se às concentrações de poluentes que, 

uma vez ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Os padrões secundários de 

qualidade do ar dizem respeito às concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das 
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quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o 

mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 

Assim sendo, os resultados obtidos no estudo de simulação são comparados aos padrões 

de qualidade do ar estabelecidos na Resolução Conama no 03/90 (QUADRO 8.2.1.2.1-2). 

 

QUADRO 8.2.1.2.1-2 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 03/90) 

 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão Primário 

(µg/m3) 
Padrão Secundário 

(µg/m3) 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

24 horas 240 150 

MGA 80 60 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

24 horas 365 100 

MAA 80 40 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

1 hora 40.000 40.000 

8 horas 10.000 10.000 

Ozônio (O3) 1 hora 160 160 

Fumaça MAA 60 40 

Partículas 
Inaláveis (PM10) 

24 horas 150 150 

MAA 50 50 

Dióxido de 
Nitrogênio (NO2) 

1 hora 320 190 

MAA 100 100 

 

Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos 

por poluentes específicos e são fixados em níveis que possam propiciar uma margem de 

segurança adequada. Também foram comparados os dados de emissões da UTE Novo 

Tempo com a Resolução Conama no 382/06, a qual estabeleceu limites de emissão para 

fontes fixas, para vários processos produtivos, incluindo-se as turbinas a gás para geração 

de energia (QUADRO 8.2.1.2.1-3), evidenciando conformidade com padrões estabelecidos. 

 

QUADRO 8.2.1.2.1-3 

LIMITES DE EMISSÃO PARA TURBINAS A GÁS (RC Nº 382/06) VERSUS 

LIMITES DE EMISSÃO PROPOSTOS PARA A UTE NOVO TEMPO 

 

Concentração de Poluentes NOx(1) (como NO2) CO(1) SOx(1) (como SO2) MP(1) 

RC 382/06 50 65 NA NA 

UTE Novo Tempo 25 9 NA NA 

(1) resultados expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base seca e 15% de excesso de oxigênio. 
N.A. - Não aplicável 

 

A seguir é apresentado apenas o resultado das modelagens realizadas para os parâmetros 

NOx, CO e HCT dos Cenários 1 e 2. 
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A) Cenário 1 – Operação Isolada da UTE Novo Tempo 

 

 Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

 

A Resolução Conama n° 03/90 estabelece os seguintes padrões primários de qualidade do 

ar para dióxido de nitrogênio: concentração média aritmética anual de 100 g/m3 e 

concentração média de 1 (uma) hora de 320 g/m3. Segundo a modelagem de dispersão 

atmosférica, a concentração máxima de 1 hora de NOx foi de 163 µg/m3, valor inferior ao 

padrão secundário de qualidade do ar para NOx (190 g/m3), concentração abaixo das 

quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o 

mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Trata-se, portanto, 

de concentração ambiental que não representa alteração significativa da qualidade do ar na 

bacia aérea influenciada pelas emissões da UTE. Esta concentração de 163 µg/m3 ocorre 

ao Norte da UTE, numa distância de 3.700 m das fontes de emissão, próximo ao Pátio 

Logístico, na área industrial (FIGURA 8.2.1.2.1-1).  

 

FIGURA 8.2.1.2.1-1 

CONCENTRAÇÃO MÁXIMA HORÁRIA DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 
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As simulações para as concentrações médias anuais de NOx apresentaram valores muito 

abaixo dos padrões secundário e primário estabelecidos pela Resolução Conama n° 03/90 

para NOx (100 g/m3). O maior valor estimado pela modelagem matemática é de 2,9 g/m3, 

o que representa menos de 3% dos padrões de qualidade do ar fixados pela legislação. 

Essa maior concentração do poluente está localizada cerca de 1.400 m a Sudoeste da UTE 

(FIGURA 8.2.1.2.1-2), dentro da área industrial.  

 

FIGURA 8.2.1.2.1-2 

MAIOR CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 

 

 

 

 Monóxido de Carbono (CO) 

 

Para a concentração de CO a Resolução Conama nº 03/90 estabelece como padrão de 

qualidade do ar (primário e secundário) a concentração média de 1 hora de 40.000 g/m3 

(35 ppm) e a concentração média de 8 horas de 10.000 g/m3 (9 ppm). De acordo com a 

modelagem matemática, a máxima concentração estimada em 1 hora foi de 34 g/m3 e as 

médias de 8 horas foram de 15 g/m3, representando 0,08% e 0,15% dos padrões 
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estabelecido pela referida Resolução. Essas concentrações podem ser consideradas 

inexpressivas quando comparadas aos padrões de qualidade do ar estabelecidos para CO. 

 

 Hidrocarbonetos Totais (HCT) 

 

A legislação ambiental brasileira não estabelece padrões de qualidade do ar para HCT. 

Dessa forma, adotou-se a concentração de referência da US-EPA de 160 g/m3 para 

concentração máxima de 3 h. O resultado da modelagem apresentou concentração de 47 

g/m3, cerca de 30% do valor de referência adotado. Esse valor ocorre a cerca de 3.400 m 

a Sudoeste das chaminés, na área industrial (FIGURA 8.2.1.2.1-3). 

 

FIGURA 8.2.1.2.1-3 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE 3 HORAS DE HCT 

 

 
 

Em todas as situações analisadas, verifica-se que, em qualquer circunstância, as 

concentrações de poluentes não ultrapassam os padrões de qualidade do ar fixados pela 

Resolução Conama n° 03/90, tanto para os padrões primários quanto secundários. Além 

disso, as maiores concentrações encontradas na modelagem estão dentro de área industrial. 
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Em síntese, os resultados da modelagem de dispersão atmosférica indicam que, mesmo 

nas condições mais desfavoráveis de dispersão, os padrões de qualidade do ar 

estabelecidos pela legislação para a proteção da saúde humana; sobre o bem estar da 

população, dano à fauna e à flora não são violados pelas concentrações estimadas pelas 

simulações numéricas. 

 

B) Cenário 2 – Operação Conjunta da UTE Novo Tempo e Empreendimentos 

Colocalizados 

 

 Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

 

Quanto à operação da UTE Novo Tempo em conjunto com os demais empreendimentos 

instalados ou em processo de licenciamento ambiental no Clipa, acarretará a violação do 

padrão de curto período de NOx para a concentração máxima de 1 h, com concentração de 

719 µg/m3, sendo que a RC no 03/90 apresenta o limite de 320 µg/m3. A maior concentração 

de curto período para NOx, considerando o sinergismo dos empreendimentos, ocorre a cerca 

de 5.300 m a Sudoeste da UTE (FIGURA 8.2.1.2.1-4). 

 

FIGURA 8.2.1.2.1-4 

CONCENTRAÇÃO MÁXIMA HORÁRIA DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 
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Já as simulações para as concentrações médias anuais de NOx apresentaram valores muito 

abaixo do padrão estabelecido pela referida Resolução de 100 g/m3. O maior valor 

estimado pela modelagem matemática é de 23 g/m3, ou seja, representa menos de 25% do 

valor fixado como limite pela legislação. Nas condições médias de dispersão atmosférica da 

região, o ponto de maior impacto das emissões do conjunto de empreendimentos ocorrerá 

cerca de 5.200 m a Sudoeste da UTE Novo Tempo (FIGURA 8.2.1.2.1-5). 

 

FIGURA 8.2.1.2.1-5 

MAIOR CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 

 

 

 

 Monóxido de Carbono (CO) 

 

Para a concentração de CO a Resolução Conama nº 03/90 estabelece o valor de 40.000 

g/m3 para concentração máxima de 1 h, e 10.000 g/m3 para concentração média de 8 h.  

De acordo com a modelagem matemática, a máxima concentração estimada em 1 hora foi 

de 515 g/m3 e as médias de 8 h foram de 169 g/m3, representando 1,3% e 1,7% do valor 

fixado pela referida Resolução respectivamente. Estas concentrações podem ser 

consideradas inexpressiva quando comparadas com o padrão de qualidade do ar 
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 Hidrocarbonetos Totais (HCT) 

 

A legislação ambiental brasileira não contempla esse poluente nos limites fixados para 

proteção da saúde humana, dessa forma adotou-se a concentração de referência da US-

EPA de 160 g/m3 para concentração máxima de 3 h. 

 

A legislação ambiental brasileira não estabelece padrões de qualidade do ar para HCT. 

Dessa forma, adotou-se a concentração de referência da US-EPA de 160 g/m3 para 

concentração máxima de 3 h. O resultado da modelagem apresentou concentração de 1.099 

g/m3. Esse valor ocorre a menos de 2.000 m a Sudoeste da UTE Novo Tempo (FIGURA 

8.2.1.2.1-6) 

FIGURA 8.2.1.2.1-6 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE 3 HORAS DE HCT 

 

 

 

As estimativas apresentadas pelo modelo de dispersão demonstraram que para a operação 

isolada da UTE Novo Tempo, em todas as situações analisadas, em qualquer circunstância, 

as concentrações de poluentes não violam os padrões de qualidade do ar fixados pela 

Resolução Conama no 03/90, tanto para os padrões primários quanto secundários.  
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Porém, ao se avaliar os impactos causados na qualidade do ar pela operação da UTE Novo 

Tempo em conjunto com os empreendimentos já licenciados no Clipa, observa-se que a 

situação é distinta, uma vez que os padrões estabelecidos para as concentrações de NOx 

de curto período e Hidrocarbonetos Totais (HCT) são violados. 

 

Em relação ao NOx, é importante destacar que as concentrações máximas de 1 h 

representam situações extremamente adversas de dispersão que podem ocorrer em curto 

espaço de tempo na região. Além disso, os valores de concentração de longo período que 

vêm representar, de fato, as condições dominantes na região, não violam os padrões fixados 

para os NOx e representam cerca de 20% deste limite. 

 

Em relação ao HCT, a legislação ambiental brasileira não contempla este poluente, sendo 

adotado, portanto, a concentração de referência de curto período (3 h) da US-EPA. Nota-se 

que analisando a UTE Novo Temo isoladamente tem-se a máxima concentração de 47 

g/m3, situação distinta quando analisado os empreendimentos sinérgicos que apresenta 

concentração máxima de 1.099 g/m3.  

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração da Qualidade do Ar 

Natureza Negativo 

Origem Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Abrangência Regional 

Reversibilidade Reversível 

Possibilidade de Mitigação Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Alta 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância Alta 

 

Medidas de Controle: 

 

As ações de gestão para este impacto estão descritas em: 

 

 Programa de Gestão da Qualidade do Ar 

 

o Subprograma de Monitoramento de Emissões Atmosféricas; 

o Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia. 

 
  



  50125-EV-RT002-0 

 

 8-33  

8.2.1.2.2 Alteração do Nível da Pressão Sonora (Ruído) 

 

Atividades Associadas: 

 

Para a alteração do ruído ambiental na fase de operação da UTE Novo Tempo e Estruturas 

Extramuros foram identificadas as seguintes fontes geradoras: conjunto turbo gerador, 

tubulação de escape, chaminés, torre de resfriamento, linha de transmissão (60 Hz), tanque 

de descarga da caldeira, entre outras. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

O nível de pressão sonora previsto pelo fabricante para cada conjunto turbo-gerador (turbina 

e gerador) é de 85 dB(A) medidos a 1,5 m de distância. A distância média entre as duas 

turbinas é de 100 m, inferindo de que não haverá soma da energia sonora gerada por ambas. 

Assim o nível de pressão sonora considerado é de 85 dB(A) a 1,5 m de distância da fonte. 

 

Os demais equipamentos com potencial de geração de ruído na UTE são: tubulação de 

escape das válvulas de segurança, válvula de alívio com acionamento elétrico, chaminés, 

torre de resfriamento, silenciadores, tanque de descarga contínua das caldeiras, entrada do 

ventilador de ar forçado, entrada e saída dos compressores de ar, etc.  

 

As torres de resfriamento geram um nível de pressão sonora de aproximadamente 75 dB(A), 

inferior aos demais equipamentos analisados, não contribuindo para o aumento da energia 

sonora gerada pela UTE. Fazendo-se uso das equações de decaimento de pressão sonora 

é possível estimar o decaimento devido aos principais atenuadores de ruído conforme é 

apresentado no QUADRO 8.2.1.2.2-1.  

 

QUADRO 8.2.1.2.2-1 

DECAIMENTO ESTIMADO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA GERADO PELOS 

EQUIPAMENTOS LISTADOS 

 

Distância (m) 
Nível At. Dist. Abs. do Ar At Veg NPS Prev. 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

25 

80 

0 0 0 80 

50 6 0 2 72 

100 12 0 5 63 

200 18 1 12 49 

400 24 2 20 34 
Nota: Nível é nível de pressão sonora na dada distância; At. Dist. é decaimento do nível de pressão sonora 
devido ao aumento da distância; Abs. do Ar é decaimento devido à absorção do ar (Gerges, 1992); At Veg é 

decaimento devido ao efeito da vegetação considerando formações rasteiras que absorvem as ondas sonoras 
dificultando sua propagação, calculado por meio de ábacos fornecidos por Gerges (1992); NPS Prev é nível de 

pressão sonora previsto. A atenuação devido à vegetação de grande porte não é considerada, pois esta não 
ocorre regularmente. No decaimento do ruído pela absorção do ar considerou-se umidade relativa do ar 50%. 
Fonte: CRA, 2010 
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Pelo quadro acima a uma distância um pouco superior a 100 m os níveis de ruído estarão 

em conformidade com a NBR 10.151:2000 para o período noturno (limite de 60 dB(A)). 

Importante enfatizar que a comunidade mais próxima se encontra a cerca de 4 km da UTE, 

sendo que a menos de 400 m de distância já não será verificada interferência sonora 

proveniente da UTE. 

 

As LT de 345 kV apresentam 3 km de extensão e faixa de servidão de 80 m, estando 

inseridas exclusivamente na área industrial. A faixa de servidão de 80 m foi selecionada para 

evitar qualquer incômodo ao ouvido humano, sendo que a esta distância o ruído audível 

ficará abaixo do estabelecido na ABNT NBR-5422:1985. 

 

O efeito perceptível e comprovado associado à LT é o chamado “efeito corona”. O efeito 

corona pode ocorrer em LT quando a corrente alternada flui através de dois condutores cujo 

espaçamento entre si é grande quando comparado ao diâmetro da LT. Com isto, o ar que 

circunda os condutores é submetido à tensão e pode se dissociar, dando origem a uma fraca 

luminescência associada a um som sibilante e do odor de ozônio.  

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Alteração do Nível da 

Pressão Sonora 

Natureza  Negativo  

Origem  Direto  

Duração  Temporário 

Temporalidade  Imediato 

Abrangência  Local  

Reversibilidade  Reversível  

Possibilidade de Mitigação  Mitigável  

Probabilidade de Ocorrência  Certa  

Magnitude  Baixa 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Não Sinérgico 

Significância  Baixa  

 

Medidas de Controle: 

 

 Manutenção periódica dos equipamentos e turbogeradores. 

 

Em virtude da distância superior a 4 km dos pontos receptores (sensíveis) não é previsto o 

monitoramento de ruído para a fase de operação do empreendimento. 

 

8.2.1.2.3 Alterações da Qualidade das Águas Marinhas - Emissário Submarino 

 

Atividades Associadas: 

 

Este impacto está associado ao lançamento de efluentes líquidos (térmico, sanitário e água 

contaminada) pelo emissário submarino. 
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Avaliação do Impacto: 

 

Na fase de operação da UTE Novo Tempo ocorrerá o descarte de três diferentes tipos de 

efluentes. Os efluentes considerados são:  

 

 Efluente térmico, com a vazão total de 1,66 m3/s;  

 Efluente sanitário, com uma vazão de 0,000278 m³/s; e  

 Água contaminada, com vazão de 0,00626 m³/s. 

 

Para a avaliação deste impacto foi realizada uma simulação numérica de campo próximo 

(CORMIX) e campo afastado (Delft3D) para a determinação da diluição dos efluentes no 

meio marinho, para o ponto de descarte no emissário submarino. Os resultados foram 

obtidos a partir das simulações dos cenários críticos para os períodos sazonais de verão e 

inverno, sem a ação do vento. O relatório completo desta modelagem está apresentado no 

ANEXO D-2, sendo apresentado a seguir apenas o resultado resumido deste estudo. 

 

Destaca-se que tais efluentes estão em conformidade com parâmetros de qualidade 

relativos ao corpo hídrico (mar). A RC no 430/11 indica que a temperatura do efluente no 

momento do descarte deve ser inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura. Os efluentes da UTE 

serão lançados a uma temperatura máxima de 31 °C e com diferença inicial entre a 

temperatura dos efluentes e do mar de 6,6 °C, sendo tal variação no momento do descarte, 

sem considerar a zona de mistura, e, conforme os resultados da modelagem, em apenas 

0,5 m de distância do emissário os efluentes já esfriam 3°C, ainda na zona de mistura.  

 

O QUADRO 8.2.1.2.4-1 estão contidos os resultados do campo próximo. 

 

QUADRO 8.2.1.2.4-1 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES EM CAMPO PRÓXIMO 

 

Parâmetros 
Verão  Inverno  

Térmico Sanitário Contaminada Térmico Sanitário Contaminada 

Diluição no final do 
campo próximo 

27,9 27.019,4 1.372,6 27,7 26.263,0 1.364,2 

Espessura final da pluma 
(m) 

0,48 6,46 7,54 0,47 6,47 7,57 

Comprimento do campo 
próximo no eixo x (m) 

57,46 91,29 21,54 29,33 87,36 21,14 

Profundidade terminal 
da pluma (m) 

0 0 0 0 0 0 

Fonte: Tetra Tech, 2015 

 

Os resultados referentes às modelagens de efluente térmico, sanitário e água contaminada 

estão apresentados na sequência. 
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FIGURA 8.2.1.2.4-1 

 RESULTADO DAS MODELAGENS PARA O EFLUENTE TÉRMICO 

(A) DILUIÇÃO X DISTÂNCIA HORIZONTAL - (B) DILUIÇÃO X PROFUNDIDADE 

 

 

 

 

Na FIGURA 8.2.1.2.4-2, pode-se notar que o enquadramento da diferença de temperatura 

entre a pluma e o corpo receptor de 3°C ocorre a uma distância horizontal de cerca de 0,5 m 

e na profundidade de 7 m. A profundidade do local de descarte é de 9,71 m. 
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FIGURA 8.2.1.2.4-2 

RESULTADOS DA MODELAGEM PARA O EFLUENTE TÉRMICO 

(A) DIFERENÇA DE TEMPERATURA X DISTÂNCIA HORIZONTAL 

(B) DIFERENÇA DE TEMPERATURA X PROFUNDIDADE 

 

 

 

As FIGURAS 8.2.1.2.4-3 e 8.2.1.2.4-4 apresentam os resultados os efluentes sanitários e 

de águas contaminadas. 
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FIGURA 8.2.1.2.4-3 

RESULTADOS DA MODELAGEM PARA O EFLUENTE SANITÁRIO 

(A) DILUIÇÃO X DISTÂNCIA HORIZONTAL - (B) DILUIÇÃO X PROFUNDIDADE 

 

 

 

  



  50125-EV-RT002-0 

 

 8-39  

FIGURA 8.2.1.2.4-4 

RESULTADOS DA MODELAGEM PARA O EFLUENTE DE ÁGUA CONTAMINADA 

(A) DILUIÇÃO X DISTÂNCIA HORIZONTAL - (B) DILUIÇÃO X PROFUNDIDADE 

 

 

 

 

As FIGURAS 8.2.1.2.4-5 a 8.2.1.2.4-7 apresentam os resultados das simulações de campo 

afastado dos efluentes após um mês de simulação sem vento (pior situação) para os 

períodos de verão e inverno respectivamente. 
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FIGURA 8.2.1.2.4-5 

COMPORTAMENTO DA PLUMA TÉRMICA DURANTE 

VERÃO (ACIMA) E INVERNO (ABAIXO) 
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FIGURA 8.2.1.2.4-6 

COMPORTAMENTO DA PLUMA SANITÁRIA DURANTE 

 VERÃO (ACIMA) E INVERNO (ABAIXO) 
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FIGURA 8.2.1.2.4-7 

COMPORTAMENTO DA PLUMA ÁGUA CONTAMINADA DURANTE 

VERÃO (ABAIXO) E INVERNO (ACIMA) 
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Nota-se que em todos os casos e para todos os cenários simulados, o enquadramento das 

plumas no corpo receptor se deu sempre no domínio do campo próximo, 

predominantemente na direção Norte, não ultrapassando o Porto do Açu. Sendo que em 

apenas 0,5 m do emissário submarino todos os efluentes encontram-se em conformidade 

com a Resolução Conama no 430/11. 

 

Ainda foi realizada a avaliação do impacto de alteração da linha de costa devido ao 

lançamento de efluente no emissário submarino (ANEXO D-2), sendo que se constatou que 

as diferenças na magnitude das correntes são da ordem de 1 mm/s, não sendo possível 

identificar um padrão que possa ser associado ao emissário. Assim, com base nesta análise, 

pode-se afirmar que não há influência significativa nas correntes e na linha de costa, devido 

à presença estrutural e ao input de quantidade de movimento gerados pelo emissário. 

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alterações na qualidade 

ambiental em virtude da 

dispersão da pluma de 

efluentes lançado pelo 

emissário submarino 

Natureza Negativo 

Origem Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Imediato 

Abrangência Local 

Reversibilidade Reversível 

Possibilidade de Mitigação Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Média 

Cumulatividade e Sinérgico Não Cumulativo Não Sinérgico 

Significância Média 

 

Medidas de Controle: 

 

Como ações de controle deste impacto recomenda-se: 

 

 Operação de estações de tratamento de efluentes industriais e domésticos dentro dos 

limites permitidos pela legislação vigente;  

 

As ações de gestão para este impacto estão descritas no: 

 

 Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos (PGEL); 

 Programa de Monitoramento das Águas Marinhas; 

 Programa de Monitoramento da Biota Marinha. 
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8.2.1.2.5 Redução da Disponibilidade Hídrica 

 

Avaliação do Impacto: 

 

Este impacto está associado à captação de água para operação da UTE e para consumo 

humano de seus colaboradores, durante a fase de operação da UTE Novo Tempo. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

Na fase de operação da usina será necessária a captação total de 150 m3/h de água doce 

para reposição de água de caldeira (uso industrial) e para consumo humano. Este 

abastecimento será realizado através de poços profundos, de responsabilidade da GNA.  

 

Visando diminuir ao máximo o consumo de água doce perante a atual crise de estiagem do 

estado do Rio de Janeiro, a UTE foi projetada para com sistema de resfriamento a partir de 

água do mar. Assim, o maior consumo de água na fase de operação será de água do mar 

(8.350 m³/h). Destaca-se que serão incluídas estruturas de reaproveitamento de água de 

chuva no sistema de drenagem pluvial (bacias de contenção).  

 

Adicionalmente como alternativas disponíveis para o abastecimento de água na fase de 

operação, considera-se o fornecimento por caminhão pipa. 

 

Para avaliar este impacto foi utilizado o “Estudo Hidrogeológico da Área de Implantação do 

Superporto do Açu” (DH – Perfuração de Poços LTDA, 2013), apresentado na integra no 

ANEXO C1. Este estudo teve como foco o aquífero Emboré, considerado o principal 

manancial subterrâneo existente na região, e sua potencialidade de recursos explotáveis 

(captação de água). Os procedimentos metodológicos adotados tiveram como principal 

objetivo a formulação de um modelo matemático de simulação analítica, utilizado na análise 

do comportamento do manancial e a avaliação dos Recursos Totais Exploráveis de agua 

subterrânea na área do Complexo Industrial do Porto do Açu. 

 

Com base no estudo hidrogeológico realizado (ANEXO C1) constatou-se que um poço na 

região do empreendimento apresenta uma vazão máxima de 90 m³/hora. Também foram 

realizadas diversas simulações visando avaliar a capacidade explotável do aquífero e sua 

influência no rebaixamento do na do Aquífero Emboré, considerando: 

 

 Bateria de 5 poços – Produção Complementar de 450 m³/hora 

A superfície piezométrica apresentará cotas piezométricas de -22,00 metros em relação ao nível 

do mar, correspondendo a um rebaixamento da ordem de 26 metros na zona central mais 

deprimida, em relação ás condições piezométricas atualmente observadas.  

 Bateria de 10 novos poços – Produção Complementar de 900 m³/hora 

O aprofundamento do cone de depressão alcança cotas piezométricas negativas de - 34. 

 Bateria de 15 novos poços – Produção Complementar de 1.350 m³/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -44,00. 
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 Bateria de 20 novos poços - Produção Complementar de 1.800 m³/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -54,00. 

 Bateria de 25 novos poços - Produção Complementar de 2.250 m³/hora 

Superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -66,00. 

 Bateria de 30 novos poços - Produção Complementar de 2.700 m³/hora 

Superfície Piezométrica em 2040 apresentando cotas de - 78,00. 

 Bateria de 35 novos poços - Produção Complementar de 3.150 m³/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de -88,00. 

 

Neste estudo hidrogeológico (DH, 2013) definiu-se como parâmetro de sustentabilidade 

hídrica na área do Complexo Industrial do Porto do Açu o alcance da cota piezométrica 

mínima de -60,00 m abaixo do nível do mar, correspondente ao declino de 50% da carga 

potenciométrica inicial disponível no início da explotação do manancial na década de 80 na 

região de influência do projeto. Sendo assim, verificou-se que a produção máxima 

complementar de água subterrânea poderá ser de 2.070 m³/h (575 l/s), que corresponde a 

perfuração de 23 novos poços na área do porto. 

 

Neste contexto a captação necessária para a fase de operação da UTE Novo Tempo 

corresponde 150 m³/h, representando cerca de 7% do recurso explotável na região do 

empreendimento.  

 

De acordo com os estudos realizados pela Ecologus/2008 e CRA/2010, o fluxo subterrâneo 

raso apresenta uma tendência de escoamento preferencial na direção Leste e Nordeste, ou 

seja, em direção ao mar (lagoa do Veiga) e à fazenda Saco Dantas (lagoa de Iquipari). Este 

aquífero raso encontra-se interconectado com as águas superficiais locais, incluindo as 

lagoas de Grussaí e Iquipari (CRA, 2007). Destaca-se que o aquífero profundo não 

apresenta interconexão com as lagoas da região por ser um aquífero confinado.  

 

A água destinada ao consumo humano e a processos operacionais da UTE Novo Tempo, 

que não para o sistema de resfriamento das torres, demandará a construção de poços 

profundos de abastecimento no aquífero, destacando que este não se encontra 

interconectado com as lagoas da região, pois trata-se de um aquífero confinado. Na área de 

instalação dos poços de abastecimento não está prevista a alteração de fluxo do NA e sim 

um pequeno cone de depressão na área de entorno do poço, sem afetar na capacidade e 

captação de água dos poços já existentes na região. 

 

Destaca-se que para a fase de operação será aproveitado o poço outorgado na fase de 

implantação, sendo necessária a construção de um novo poço, a ser outorgado no âmbito 

do processo de licenciamento, considerando a vazão máxima de 90m³/h por poço.  
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Identificação  Atributos  Detalhamento  

Redução da 

Disponibilidade Hídrica 

Natureza  Negativo  

Origem  Direto  

Duração  Temporário 

Temporalidade  Imediato 

Abrangência  Local  

Reversibilidade  Reversível  

Possibilidade de Mitigação  Mitigável  

Probabilidade de Ocorrência  Certa 

Magnitude  Baixa  

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Não Sinérgico 

Significância  Baixa  

 

Medidas de Controle: 

 

 Captação de água do mar para operação da UTE; 

 Implantação de estruturas de reaproveitamento de água de chuva no sistema de 

drenagem pluvial (bacias de contenção); 
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8.2.2 Impactos sobre o Meio Biótico 

 

Os impactos ambientais decorrentes dos empreendimentos, em suas fases de implantação 

e operação, são aqui avaliados, notadamente, sob os aspectos da vegetação nativa, faunas 

terrestre e marinha e áreas legalmente protegidas. 

 

As principais ações geradoras dos potenciais impactos na fase de implantação estão 

relacionadas às obras de construção da UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, além 

das obras de apoio. Para tais será necessário a limpeza do terreno de intervenção, execução 

de atividades de terraplenagem e obras para implantação de sistemas estruturantes 

(saneamento básico, energia e drenagem superficial).  

 

Já para a fase de operação da UTE Novo Tempo, os impactos potenciais estarão associados 

principalmente ao lançamento de efluentes líquidos por meio de emissário submarino. 

 

8.2.2.1 Fase de Implantação 

 

Nesta fase, os principais impactos potenciais associam-se às atividades de supressão da 

vegetação para limpeza do terreno e suas interferências na dinâmica da fauna associada. 

 

Os impactos potenciais identificados para a fase de implantação são: 

 

1. Alteração da Cobertura Vegetal Nativa; 

2. Alteração da Dinâmica dos Povoamentos Faunísticos Terrestres; e 

3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP). 

 

No compartimento continental das áreas de influência dos empreendimentos destaca-se a 

relevância dos impactos que incidirão sobre a fauna terrestre, uma vez que as atividades de 

terraplenagem implicarão na supressão de vegetação e, consequentemente promoverão 

alterações na dinâmica atual dos povoamentos ocorrentes. 

 

8.2.2.1.1 Alteração da Cobertura Vegetal Nativa 

 

Atividades Associadas: 

 

Os trabalhos de supressão de vegetação, destocamentos e de limpeza de terreno 

constituem as primeiras atividades de obras a serem realizadas na área dos 

empreendimentos e precedem as atividades de terraplenagem e de movimentação de 

maquinários e colaboradores, dentre outras intrínsecas à fase de implantação. Estas 

atividades serão executadas na ADA definida pelo projeto, com vistas à implantação das 

unidades sistêmicas do projeto, salientando aquelas a serem construídas em áreas de 

formações de restingas, no caso da planta industrial da UTE Novo Tempo e das faixas de 

dutos e faixa de servidão das Estruturas Extramuros. 
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Avaliação do Impacto: 

 

A implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros ocupará área de 75,09 

hectares (ha), dos quais 14 ha (18,63%) estão atualmente cobertos por vegetação nativa de 

restingas, e que serão objeto de supressão. 

 

O QUADRO 8.2.2.1.1-1 apresenta as características das intervenções, considerando duas 

tipologias de vegetação de restinga, sendo elas a Restinga Tipo Arbustiva Não Inundada e 

a Restinga Tipo Reptante, ambas em Estágio Médio de Regeneração. 

 

QUADRO 8.2.2.1.1-1 

QUANTITATIVOS DE SUPRESSÃO DA COBERTURA VEGETAL (ADA) 

 

Tipologias 
Estágio de 

Regeneração 
Área da ADA (ha) % da ADA 

Restinga Tipo Arbustiva Não Inundada Médio 12,73 16,9 

Restinga Tipo Reptante Médio * 0,45 0,6 

Elementos Arbóreos Isolados n/a 0,82 1,1 

Área Total de Supressão 14 ha 18,6 
(*) A Resolução Conama nº 417/09 não fornece parâmetros para a definição do estágio de regeneração dessa 
tipologia de restinga, a não ser para a vegetação em estágio clímax, que não ocorre na ADA. De qualquer forma 
as observações in loco, na ADA, permitiram inferir o estágio dessa tipologia como médio. 

 

Além da supressão dos remanescentes de vegetação nativa de restinga haverá também a 

supressão de elementos arbóreos isolados, nativos e exóticos. Dentre estes últimos 

destacam-se, em termos quantitativos, as espécies Eucalyptus sp, Euphorbia tirucali e 

Syzygium cumini. 

 

A FIGURA 8.2.2.1.1-1 apresenta as áreas de supressão da cobertura vegetal nativa da ADA 

dos empreendimentos.   
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A redução e fragmentação de ambientes e a perda de habitats são alterações relevantes 

sobre os ecossistemas naturais e sua fauna associada, condicionando áreas contínuas em 

se transformarem em um mosaico de remanescentes isoladas do habitat original (ilhas de 

habitat), circundadas por áreas antropizadas (matriz). 

 

A área de intervenção da UTE Novo Tempo não apresenta características de um ambiente 

natural contínuo, pois insere-se integralmente no Sepa, zona industrial em pleno processo 

de expansão, com vários empreendimentos em implantação e ou operação, remanescendo 

nas áreas ainda não ocupadas por estes, ambientes de restinga caracterizados pelos 

cordões arenosos e lagoas litorâneas. 

 

Neste sentido, as atividades de supressão da cobertura vegetal nativa irão provocar a perda 

de habitats e a fragmentação do ambiente na escala local (ADA). 

 

A avaliação do impacto de Alteração da Cobertura da Vegetação Nativa definiu a magnitude 

do impacto como média, principalmente em função da cumulatividade e sinergismo deste 

impacto, oriundo de outros empreendimentos do Clipa, além da extensão (14 ha) e qualidade 

da cobertura vegetal nativa ocorrente (estágio médio de regeneração) na ADA. Soma-se a 

este cenário a presença de espécimes da flora ameaçados de extinção nesta ADA, que 

deverão receber atenção especial de atividades de resgate, sendo estas Cereus 

fernambucensis, Pilosocereus arrabidae, Melocactus violaceus, Melanopsidium nigrum e 

Manilkara subsericea. 

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração da cobertura 

vegetal 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Imediato 

Abrangência Local 

Reversibilidade Irreversível 

Possibilidade de mitigação Não mitigável 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude Média 

Cumulatividade e sinergismo Cumulativo e sinérgico 

Significância Média 

 

Medidas de Controle: 

 

 Os serviços de supressão e remoção da vegetação somente poderão ser iniciados por 

ocasião da obtenção de autorização específica e aplicação de medidas compensatórias 

analisadas e validadas pelo Inea; 

 Deverá ser executada a delimitação física das áreas constantes nas autorizações para 

supressão de vegetação, evitando assim o corte desnecessário e não autorizado de 
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vegetação, o soterramento de outras áreas e o comprometimento de cursos d’água. Esta 

delimitação poderá ser feita por meio de estaqueamento, barreiras plásticas, fitas de 

sinalização ou similares; 

 Após a fase de obras, os acessos, canteiros e demais áreas de apoio que deixarem de 

ser necessários ao empreendimento deverão ser desativados e recuperados; 

 As atividades de supressão e limpeza de terreno deverão se concentrar nos períodos 

mais secos, uma vez que o ambiente de inserção das obras apresenta altos índices de 

pluviosidade. Tal orientação tem como finalidade a proteção de linhas de drenagens 

naturais e de áreas suscetíveis a processos erosivos; 

 O sistema de drenagem provisório deve ser implantado sempre que necessário, 

especialmente durante a execução das obras de terraplenagem, considerando terraços, 

leiras, barreira de contenção de sólidos, caixas de retenção/infiltração e caixas de 

contenção de sedimentos; 

 Nos casos de ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP) deverão ser obtidas 

autorizações específicas prévias às intervenções; 

 Após a supressão, a área deverá ser completamente limpa, com a remoção do material 

vegetal gerado (folhas e galhos), visando a prevenir possíveis obstruções dos dispositivos 

de drenagem ou possibilidade da ocorrência de fogo. Em hipótese alguma deve-se 

proceder a queima do material vegetal gerado; 

 O material lenhoso gerado pelo corte da vegetação deverá ser estocado em pilhas de 

baixa altura, em locais que não ofereçam riscos de acidentes aos trabalhadores; 

 Deve-se proibir, principalmente junto aos trabalhadores, a prática de qualquer atividade 

relacionada à coleta de espécies botânicas, principalmente de epífitas, bromélias e outras 

de interesse, nas formações de restinga localizadas em áreas próximas aos locais 

autorizados para supressão; e 

 Acompanhar de forma supervisionada o efetivo cumprimento dos termos de compromisso 

de recuperação ambiental firmados com o Inea, que estabelecerão as medidas 

compensatórias referentes às intervenções autorizadas. 

 

As ações de gestão para este impacto estão descritas também no Programa de 

Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO). 

 

8.2.2.1.2 Alteração da Dinâmica dos Povoamentos Faunísticos Terrestres 

 

Atividades Associadas: 

 

Este impacto está relacionado principalmente às atividades de limpeza e preparação do 

terreno (supressão da vegetação nativa), que implicarão, em escala local, à perda de 

habitats e à fragmentação e diminuição da conectividade estrutural e funcional entre os 

remanescentes de restinga. Secundariamente, destacam-se as atividades de 

terraplenagem, obras civis, tráfego de veículos e movimentação de maquinários e 

colaboradores, com consequente elevação dos níveis de pressão sonora, além de pressões 

relacionadas à caça furtiva. 
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Avaliação do Impacto: 

 

As atividades de preparação do terreno provocarão a perda de habitats na ADA e a fuga de 

espécimes da fauna associada para áreas próximas e contíguas, gerando alterações nestes 

ambientes da ADA e dos ambientes receptores. Ainda, as emissões sonoras provocadas 

pelas obras previstas podem intensificar este impacto. 

 

Neste contexto, é possível que, alguns locais com maior capacidade de suporte ambiental 

para abrigo da fauna, destacando áreas com vegetação arbórea de restinga ou vegetação 

não arbórea em estágio de regeneração mais avançado, possam sofrer algum tipo de 

alteração durante a execução destas ações geradoras de impactos. Estes ambientes de 

maior qualidade ambiental serão devidamente identificados e selecionados antes do início 

das atividades de afugentamento direcionado e resgate da fauna. 

 

Considerando a qualidade ambiental atual dos ambientes naturais da ADA da UTE Novo 

Tempo e daqueles de seu entorno, sugere-se que o afugentamento direcionado seja 

executado com o intuito de deslocar a fauna nas direções Norte e Oeste da ADA da planta 

industrial e atingir ambientes contíguos e de mesma qualidade ambiental. Potenciais 

espécimes da fauna, com dificuldades de mobilidade e ou impedidos de deslocamentos 

deverão ser alvo de atividades de resgate e respectiva soltura nestes ambientes contíguos. 

 

Durante a fase de implantação aumentam também as chances de encontros entre os 

operários locados nas frentes de obras e os espécimes da fauna silvestre, aumentando a 

probabilidade de eventos de caça furtiva no local, a qual, somada às demais atividades 

geradoras de impactos poderá intensificar as alterações sobre a dinâmica da fauna. 

 

Em relação à qualidade ambiental da fauna terrestre diagnosticada nas áreas de influência 

dos empreendimentos, apesar de no geral as espécies mais abundantes apresentarem 

distribuição ampla e hábitos generalistas, uma significativa diversidade foi registrada na AID, 

mais especificamente no complexo ambiental formado pela RPPN Fazenda Caruara e pela 

lagoa de Iquipari, distante da ADA cerca de 4 km e que figura entre as áreas mais relevantes 

do ponto de vista da conservação da biodiversidade nas escalas local e regional.  

 

Por outro lado, é baixa a probabilidade de ocorrência na ADA da UTE Novo Tempo e das 

áreas adjacentes abrigarem biodiversidade similar e se constituírem em ambientes 

relevantes do ponto de vista da conservação, devido notadamente os vetores de pressão 

antrópica e industrial exercidos no processo de ocupação do Clipa. Na mesma medida, os 

processos de perda de habitats e de fragmentação aceleraram, comprometendo as 

conectividades estrutural e funcional, existentes entre os remanescentes da região, o que 

também vale para a ADA do projeto. 

 

Neste sentido, é alta a probabilidade de ocorrência, na ADA da UTE Novo Tempo e 

arredores, de espécies de distribuição ampla e hábitos generalistas de grupos comumente 
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registrados em ambientes de restinga e de cordões arenosos, como a Herpetofauna, assim 

como ninhos de algumas espécies de aves. 

 

Considerando o exposto, apesar do projeto inserir-se integralmente na zona industrial 

consolidada do Clipa, que reduz a sua qualidade ambiental, definiu-se magnitude média 

devido à extensão da área de supressão de restinga (14 ha) e sua qualidade (estágio médio). 

A abrangência do impacto é local, restrita à ADA e cumulativo e sinérgico devido aos outros 

empreendimentos do Clipa. 

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Alteração da Dinâmica dos 

Povoamentos Faunísticos 

Terrestres 

 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Imediato 

Abrangência Local 

Reversibilidade Irreversível 

Possibilidade de Mitigação Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Média 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância Média 

 

Medidas de Controle: 

 

 Realização de atividades de afugentamento direcionado e de resgate (de preferência com 

marcação) e soltura da fauna ocorrente nas áreas de intervenção; 

 Atividades de monitoramento poderão ser desenvolvidas nas áreas de soltura com o 

objetivo de compreender a eficácia das atividades de afugentamento e resgate e os 

potenciais impactos gerados sobre as comunidades das áreas de soltura; 

 Proibição de quaisquer atividades relacionadas à caça furtiva, uma vez que as obras 

ocorrerão colocalizadas às áreas cobertas com vegetação nativa de restinga, com 

qualidades ambientais, estágios de regeneração e probabilidades distintos para abrigar 

elementos da fauna, os quais poderão gerar interesse de captura pelos operários; 

 Delimitação física das áreas de intervenção, em especial aquelas que serão objeto de 

atividades de supressão de vegetação, o que levará à redução da probabilidade e da 

quantidade de aproximações e encontros entre os trabalhadores das frentes de obras e 

os elementos da fauna silvestre, diminuindo a caça furtiva. A poderá ser realizada por 

meio de estaqueamento, barreiras plásticas, fitas de sinalização ou similares; 

 Nas áreas de intervenção deverão ser promovidos os registros de ocorrência de 

elementos da fauna silvestre, anotando as espécies e as características do local, para 

mapeamento de pontos críticos e adoção de medidas corretivas. 

 

As ações de gestão para este impacto são descritas também no PGAO. 
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8.2.2.1.3 Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) 

 

Atividades Associadas: 

 

Este impacto está associado às atividades de obras relacionadas à implantação das 

Estruturas Extramuros da UTE Novo Tempo, ou seja, o sistema de dutos de interligação 

(gasoduto, emissário submarino e adutora), além da respectiva faixa de servidão. As 

referidas estruturas compõem a ADA do projeto, cujos traçados implicam em interferências 

(travessia) na área de preservação permanente (APP) estabelecida para a lagoa do Veiga. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

O sistema de dutos de interligação da UTE Novo Tempo, composto por gasoduto, emissário 

submarino e adutora, apresenta traçado, definido pelos estudos de alternativas locacionais, 

de cerca de 3,0 km, conectando a UTE e o Terminal de GNL, ao sul do molhe norte do canal 

de acesso do T2, com previsão de travessia da lagoa do Veiga e trecho de praia.  

 

Para este corpo d´água (lagoa do Veiga), conforme a Lei Federal nº 12.651/12 (Código 

Florestal) e a Portaria Serla/RJ nº 324/03, estabelecem-se, respectivamente, faixas 

marginais de 30 m de Área de Preservação Permanente (APP) e de Faixa Marginal de 

Proteção (FMP). Já para o trecho de intervenção na praia, conforme Resolução Conama no 

303/02 (desconsiderando sua revogação tácita), estabelece-se Área de Preservação 

Permanente (APP) para trechos de praia utilizados para nidificação e reprodução da fauna 

silvestre, e neste caso, toda a faixa da praia do Açu, utilizada para fins reprodutivos de 

espécies de tartarugas marinhas brasileiras. 
 

Considerando que, para o traçado proposto do sistema de dutos de interligação da UTE 

Novo Tempo, as faixas de APP e FMP da lagoa do Veiga são integralmente sobrepostas e 

que os conceitos preconizados nas respectivas legislações regulamentadoras são muito 

similares, doravante será feita referência apenas às APP, sem citação das FMP, visando a 

simplificar o texto descritivo desta avaliação, mantendo os rigores técnico e legal. 

 

O QUADRO 8.2.2.1.3-1 apresenta o quadro de áreas de intervenção em APP referente à 

implantação do sistema de dutos de interligação da UTE Novo Tempo e a FIGURA 8.2.2.1.3-

1 apresenta o mapa destas intervenções. 

    

QUADRO 8.2.2.1.3-1 

QUANTITATIVOS DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  

 

APP Área de Intervenção (ha) % da Intervenção em relação à ADA 

Lagoa do Veiga 0,20 0,27 

Praia do Açu 1,54 2,05 

Total 1,74 2,32 
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Mesmo diante da atual situação de degradação ambiental observada em vários trechos da 

lagoa do Veiga, representada por processos avançados de assoreamento e eutrofização, 

conceitualmente as suas APP merecem o reconhecimento enquanto áreas especiais para a 

proteção de recursos ecológicos, e, por este motivo, as intervenções sobre estas áreas  

(0,20 ha), deverão ser tratadas por meio da aplicação de legislação ambiental específica, 

com destaque para o Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12, Art. 4º), que prevê 

que as APP de lagoas localizadas em áreas urbanas, caso do zoneamento da área do 

projeto, constituam faixas de 30 m a partir da cota mais elevada da lagoa. 

 

De maneira conservadora, o outro ambiente aqui considerado que atende aos requisitos 

técnico-legais para enquadramento enquanto APP, conforme Art. 3º da Resolução Conama 

nº 303/02, é a praia do Açu, uma vez que em toda a sua extensão é utilizada para a 

nidificação e reprodução da fauna silvestre, mais especificamente para as espécies de 

tartarugas marinhas, as quais possuem registro para a área, a saber: Chelonia mydas, 

Caretta caretta, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata e Dermochelys coriacea. 

Esta APP sofrerá intervenção em cerca de 1,54 ha. 

 

Deve-se destacar que o trecho da praia do Açu onde ocorrerão as intervenções encontra-se 

parcialmente alterado pelos processos de implantação de outros empreendimentos do Clipa 

e colocalizados à UTE Novo Tempo, comprometendo sua função ecológica enquanto área 

relevante para a nidificação e reprodução da fauna silvestre. 

 

Assim, as intervenções em APP, devido à implantação do sistema de dutos de interligação 

da UTE Novo Tempo, totalizam 1,74 ha, cerca de 2,3% da ADA. 

 

Definiu-se a magnitude deste impacto como baixa, uma vez que as intervenções atingem 

um reduzido quantitativo de APP (1,74 ha) e pouco representativas se comparadas à área 

total da ADA (2,3%). Soma-se a esse cenário o fato da qualidade ambiental das APP estar 

bastante alterada pelo histórico de ocupação do Sepa. 

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Intervenção em APP 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Imediato 

Abrangência Local 

Reversibilidade Irreversível 

Possibilidade de Mitigação Não Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Baixa 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância Baixa 
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Medidas de Controle: 

 

 Deverão ser obtidas autorizações específicas prévias às intervenções; 

 Deverá ser executada a delimitação física das áreas constantes nas autorizações para 

supressão de vegetação, evitando assim o corte desnecessário e não autorizado de 

vegetação, o soterramento de outras áreas e o comprometimento de cursos d’água. Esta 

delimitação poderá ser feita por meio de estaqueamento, barreiras plásticas, fitas de 

sinalização ou similares; 

 As atividades de supressão e limpeza de terreno deverão se concentrar nos períodos 

mais secos, uma vez que o ambiente de inserção das obras apresenta altos índices de 

pluviosidade. Tal orientação tem como finalidade a proteção de linhas de drenagens 

naturais e de áreas suscetíveis a processos erosivos; 

 Os serviços de supressão e remoção da vegetação somente poderão ser iniciados por 

ocasião da obtenção de autorização específica e aplicação de medidas compensatórias 

analisadas e validadas pelo órgão ambienta competente (Inea); 

 Acompanhar de forma supervisionada o efetivo cumprimento dos termos de compromisso 

de recuperação ambiental firmados com o Inea, que estabelecerão as medidas 

compensatórias referentes às intervenções autorizadas. 

 

As ações de gestão para este impacto estão descritas também no Programa de 

Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO). 

 

8.2.2.2 Fase de Operação 

 

O principal aspecto potencialmente gerador de impacto será o lançamento de efluentes 

líquidos por meio de emissário submarino, que poderão alterar a comunidade biótica 

marinha. Com o início da operação da UTE Novo Tempo, espera-se acréscimo de vazão e 

temperatura nos ambientes costeiros situados na praia do Açu, ao norte do molhe norte, 

próximo ao ponto de lançamento no emissário submarino.  

 

O impacto potencial identificado para a fase de operação é: 

 

1. Alteração na Composição da Biota Marinha 

 

8.2.2.2.1 Alteração na Composição da Biota Marinha 

 

Atividades Associadas: 

 

Lançamento de efluentes líquidos (sistema de resfriamento das torres, esgoto sanitário e 

águas contaminadas) por meio de emissário submarino. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

O lançamento de efluentes líquidos ocorrerá durante toda a fase de operação da UTE Novo 
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Tempo e os potenciais impactos deverão ser mais relevante no ponto de lançamento do 

emissário submarino, uma vez que, conforme os resultados da modelagem de dispersão da 

pluma térmica dos efluentes líquidos, o enquadramento da diferença de temperatura entre 

a pluma e o corpo receptor de 3 °C ocorre a uma distância horizontal de cerca 0,5 m e na 

profundidade de 7 m, sendo a profundidade do local de descarte de 9,71 m. 
 

O lançamento destes efluentes será contínuo durante a fase de operação da UTE Novo 

Tempo, prevista para 25 anos, o que pode promover a intensificação de processos de 

colonização dos ambientes rochosos presentes nos enrocamentos do Canal de Acesso do 

T2, notadamente no píer norte do molhe norte. Adicionalmente, este aspecto operacional da 

UTE Novo Tempo (lançamento de efluentes líquidos via emissário submarino) poderá 

promover também potenciais alterações no comportamento das espécies de quelônios 

ocorrentes na AID do Meio Biótico, notadamente na frequência de visitação no entorno do 

ponto de lançamento (molhe norte), devido a um possível aumento na oferta de alimentos. 
 

A magnitude deste impacto foi definida como baixa, devido notadamente à reduzida 

distância horizontal (0,5 m) para enquadramento da diferença de temperatura entre a pluma 

e o oceano e profundidade de 7 m, o que diminui significativamente o potencial poluidor e 

ou de alteração nos ambientes afetados. 
 

Ressalta-se que a identificação e avaliação deste impacto foram baseadas no longo prazo 

da operação da UTE (25 anos), condicionando relativa cumulatividade de efeitos gerados 

(alteração na composição e ou no comportamento) pelo lançamento dos efluentes líquidos. 

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Alteração da Composição da 

Biota Marinha 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Duração Cíclico 

Temporalidade  Longo Prazo 

Abrangência Local 

Reversibilidade Reversível 

Possibilidade de Mitigação Mitigável 

Probabilidade de Ocorrência Provável 

Magnitude Baixa 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância Baixa 

 

Medidas de Controle: 
 

 Monitoramento da qualidade e temperatura dos efluentes líquidos; 

 Monitoramento da composição e comportamento da biota marinha, com ênfase nas 

comunidades planctônicas, bentônicas de substrato consolidado e de quelônios; 
 

As ações de gestão para este impacto estão relacionadas com Programa de Monitoramento 

das Águas Marinhas e com o Programa de Monitoramento da Biota Marinha. 
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8.2.3  Impactos sobre o Meio Socioeconômico 

 

Os impactos ambientais decorrentes dos empreendimentos, em suas fases de implantação 

e operação, são aqui avaliados, notadamente, sob os aspectos de geração de empregos, 

dinamização da economia local e regional, mobilização de mão de obra e arrecadação 

tributária, buscando o pleno entendimento dos efeitos sinérgicos (positivos e negativos) 

referentes ao processo de ocupação socioeconômica em curso no município de São de João 

da Barra/RJ e região, capitaneado pela realidade de consolidação do Clipa.  

 

8.2.3.1  Fase de Implantação 

 

As ações geradoras dos potenciais impactos na fase de implantação estão relacionadas à 

execução das obras de terraplenagem e obras civis para implantação das edificações da 

UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, condicionando maior mobilização de mão de 

obra e a geração de empregos e de demandas comerciais e de serviços. 

 

Os impactos potenciais identificados para a fase de implantação são: 

 

1. Geração de empregos; 

2. Dinamização das atividades econômicas; 

3. Pressão sobre infraestrutura e serviços públicos; 

4. Aumento da arrecadação tributária; e 

5. Interferências no tráfego. 

 

8.2.3.1  Fase de Implantação 

 

8.2.3.1.1  Geração de Empregos 

 

Atividades Associadas: 

 

Nesta fase, as obras civis para implantação de uma unidade geradora (UTE-1) demandarão 

a contratação de cerca de 2.400 trabalhadores diretos no pico das obras.  

 

Avaliação do Impacto: 

 

As obras de implantação da UTE-1, previstas para 39 meses, requisitarão cerca de 2.400 

trabalhadores no pico. Esses empregos diretos impulsionarão, ainda, empregos indiretos 

relacionados às demandas por comércio e serviços do contingente empregado diretamente, 

que poderão dinamizar a economia do município de São João da Barra/RJ. 

 

A geração de emprego tem caráter positivo e cumulativo, ao considerar as demais 

contratações necessárias para os empreendimentos em operação ou previstos no Clipa. 

Ainda, apresenta sinergismos, pois provocará dinamização econômica decorrente, não só 

do aumento do poder aquisitivo da população contratada, mas também pela movimentação 
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nos serviços e comércio demandados pelas atividades associadas à implantação do 

empreendimento, que, no caso, deve se restringir aos serviços de construção e transporte. 

 

Em relação às características dos postos de trabalho, o nível de escolaridade demandado 

para esta fase é baixo, estando concentrado no ensino fundamental e médio. Do total dos 

2.400 postos de trabalho, 2.000 serão destinados a este perfil de trabalhador, em postos 

como encanador, soldador, ajudante e pintor, que demandam baixo grau de especialização. 

Cerca de 380 postos de trabalho serão destinados a vagas que requerem formação superior 

ou técnica, caso de engenheiros, auxiliar de enfermagem e técnico de segurança.  

 

Este perfil contribui para que, nesta fase, haja maior contratação de mão de obra local, pois 

os níveis de escolaridade e especialização exigidos são pequenos, e compatível com os 

padrões educacionais no município, contribuindo para que as vagas sejam preenchidas 

pelos próprios munícipes. Assim, o empreendimento tende a corroborar para a diminuição 

da informalidade da economia e para o aumento da População Ocupada (PO), que apesar 

de vir aumentado nos últimos anos, registrou 51% em 2010, percentual inferior à média 

nacional, de 53% no mesmo ano.  

 

Considerando, ainda, a cumulatividade existente para com as contratações dos demais 

empreendimentos, a geração de emprego na fase de implantação da primeira fase da UTE 

Novo Tempo irá promover o incremento da população economicamente ativa empregada e, 

de forma indireta, dinamizar a economia local. Assim considerou-se este impacto como de 

alta magnitude e significância.  

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Geração de Empregos 

 

Natureza Positivo 

Origem Direto/Indireto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Abrangência Regional 

Reversibilidade Reversível 

Possibilidade de Mitigação Potencializável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Alta 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância Alta  

 

Medidas de Controle:  

 

O grau de benefícios a ser gerado por este impacto pode ser potencializado se aplicadas as 

medidas de potencialização previstas no Programa de Capacitação da Mão de Obra Local. 

Ainda, outras ações de gestão deste impacto são apresentadas nos Programas de 

Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO) e de Comunicação Social (PCS). 
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8.2.3.1.2 Dinamização das Atividades Econômicas 

 

Atividades Associadas: 

 

Novamente, para a implantação de uma unidade geradora (UTE-1) estima-se a contratação 

de cerca de 2.400 trabalhadores diretos, sendo que estes geram, gradualmente, empregos 

indiretos vinculados ao aumento da massa salarial da população. Este incremento da massa 

salarial da população economicamente ativa, somada às demandas da implantação do 

próprio empreendimento por serviços relacionados à construção civil, transporte e outros 

vinculados à mão de obra empregada, causará uma movimentação positiva na economia de 

São João da Barra/RJ.  

 

Avaliação do Impacto 

 

O aumento da população economicamente ativa empregada, decorrente dos empregos 

diretos e indiretos criados para a implantação do empreendimento, ampliará a massa salarial 

intensificando, ainda que preliminarmente, a movimentação comercial e a demanda por 

serviços, em São João da Barra e nas localidades da AID, provocando assim uma 

dinamização econômica. 

 

Por já oferecer uma rede comercial e de serviços estruturada e sofisticada que movimenta 

significativa parcela da economia municipal, a intensidade deste impacto na sede de 

Campos dos Goytacazes não será tão transformadora quanto na sede de São João de Barra, 

e nas localidades de Grussaí, Atafona e na Barra do Açu, principalmente. Esta diferença 

ocorre, pois as localidades citadas apresentam uma rede comercial e de serviços modesta, 

de forma que este impacto causará maiores transformações em suas movimentações 

econômicas, bem como na melhoria de serviços ofertada. 

 

Os trabalhadores empregados requererão comércio e serviços de tipologias diversas, do 

nível básico do consumo, nas proximidades da ADA, concentrando-se em Barra do Açu e 

nas comunidades localizadas às margens da RJ 240 (via de acesso ao empreendimento), 

caso, por exemplo, de Água Preta e Mato Escuro. Assim, as economias locais dessas 

localidades, que hoje estão baseadas no turismo sazonal, na movimentação cotidiana de 

baixa intensidade demandada pela população residente (pescadores, pequenos 

agricultores, funcionários públicos e comerciantes) e também pelo trânsito de trabalhadores 

do Clipa serão dinamizadas por este acréscimo de demanda. 

 

A mão de obra empregada demandará, também, comércio e serviços um pouco mais 

sofisticados, sendo estes direcionados, com maior intensidade, para a sede de Campos dos 

Goytacazes, por esta cidade já ter desenvolvido uma rede de serviços e comércio 

estruturada e diversa.  

 

A dinamização decorrente das demandas por serviços por parte da própria instalação do 

empreendimento poderá ser internalizada pelo município, uma vez que já existe um hall de 
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fornecedores locais habituados no atendimento a grandes obras e empresas. Nesta fase de 

Implantação do empreendimento, estas novas demandas estão associadas à rede de 

serviços da construção civil e transportes, principalmente. A cadeia produtiva associada aos 

equipamentos a serem instalados no empreendimento deverá acarretar em um baixo 

movimento da economia local, pois sua quase totalidade vem de cadeias produtivas cujas 

unidades são pouco presentes na AID, devendo ser importadas de outras áreas. 

 

Além disso, deve-se considerar que o aumento da arrecadação tributária municipal também 

constitui-se como um fator de dinamização da economia. A municipalidade dispondo de mais 

recursos poderá aumentar o seu efetivo, contratando mais servidores, além de realizar 

investimentos em políticas e obras públicas, contribuindo para a dinamização da economia. 

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Dinamização das Atividades 

Econômicas 

 

 

Natureza Positiva 

Origem Indireta 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Abrangência Local/Regional 

Reversibilidade Irreversível 

Possibilidade de Mitigação Potencializável 

Probabilidade de Ocorrência Certa 

Magnitude Alta 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância Média 

 

Medidas de Controle: 

 

As ações de gestão deste impacto são apresentadas no Programa de Gerenciamento 

Ambiental das Obras (PGAO) e no Programa de Comunicação Social (PCS). 

 

8.2.3.2.3 Pressão sobre Infraestrutura e Serviços Públicos 

 

Atividades Associadas: 

 

O possível aumento populacional esperado principalmente para AID tende a intensificar a 

demanda por equipamentos e serviços urbanos e sociais. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

Como já citado, para a fase de implantação da UTE-1 (1ª fase do empreendimento) serão 

empregados cerca de 2.400 pessoas, gerando ainda empregos indiretos, podendo acarretar 

no aumento dos fluxos migratórios e consequentemente no aumento populacional. Este 

incremento do contingente demográfico poderá intensificar a demanda por equipamentos 

urbanos e serviços sociais em São João da Barra (AID) e em Campos dos Goytacazes (AII). 
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Durante a implantação, os serviços de saúde e transporte serão os primeiros equipamentos 

a serem impactados. Os demais equipamentos e serviços, como infraestrutura de habitação, 

saneamento básico, redes de energia, equipamentos de lazer e de educação, serão 

demandados com o passar do tempo a medida em que a mão de obra estiver fixada e 

estabelecida no local.  

 

Por já se configurar como polo regional, procurado pelos moradores em situações como: 

serviços de saúde especializados e ensino superior, Campos dos Goytacazes receberá 

aumento da demanda por seus equipamentos e serviços especializados. Ressalta-se que 

Campos, além de apresentar indicadores socioeconômicos mais favoráveis do que São João 

da Barra, é o segundo maior município do Estado, de modo que os efeitos do aumento da 

pressão da infraestrutura sobre este município tendem a ser mais amenos. Em São João da 

Barra é esperado que o aumento da demanda ocorra principalmente na sede municipal e 

nos principais distritos - Grussaí e Atafona, que juntamente com a sede vem recebendo esta 

população migrante nos últimos anos.  

 

A UTE Novo Tempo não prevê a utilização de alojamentos, no entanto, a experiência na 

região demonstra que as empreiteiras contratadas por outros empreendimentos do Clipa 

fizeram uso destes, muitos atualmente desativados. Os alojamentos, embora causem 

inúmeros impactos sociais, principalmente vinculados à alteração do cotidiano da população, 

diminuem a pressão sobre a infraestrutura, uma vez que a empreiteira fica responsável pelo 

provimento de água, esgotamento sanitário, energia e demandas dos trabalhadores. 

 

Este impacto apresenta cumulatividade em relação ao aumento da pressão sobre a 

infraestrutura decorrente da contratação de mão de obra dos demais empreendimentos no 

Clipa. Atribuiu-se a este impacto uma significância alta, considerando-se a precariedade da 

infraestrutura urbana e dos serviços sociais do município sede do empreendimento, 

conforme demonstrado ao longo do relatório. 

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Aumento da Pressão sobre a 

Infraestrutura e os Serviços 

Públicos  

 

Natureza  Negativo  

Origem  Indireto  

Duração  Permanente 

Temporalidade  Imediato/Médio Prazo 

Abrangência  Local/Regional 

Reversibilidade  Irreversível  

Possibilidade de Mitigação  Mitigável  

Probabilidade de Ocorrência  Certa 

Magnitude  Alta 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Não Sinérgico 

Significância  Alta 
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Medidas de Controle: 

 

As ações de gestão deste impacto são apresentadas no Programa de Comunicação Social 

(PCS). 

 

8.2.3.2.4 Aumento da Arrecadação Tributária 

 

Atividades Associadas: 

 

As atividades envolvidas na implantação dos empreendimentos promoverão um incremento 

na arrecadação tributária das três esferas do governo, sendo mais relevantes para os cofres 

públicos municipais.  

 

Avaliação do Impacto:  

 

Primeiramente, deve-se considerar que a maior disponibilidade de recursos nos cofres 

públicos em decorrência do incremento da arrecadação tributária apresenta cumulatividade 

com os demais empreendimentos previstos no âmbito do Clipa. 

 

Durante a implantação, a maior receita tributária a ser gerada pelo empreendimento será por 

meio da arrecadação do tributo municipal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN). No município de São João da Barra a alíquota atualmente praticada é de 2,5 % 

(Lei Municipal no 32/03) para a maioria das atividades, incluindo a UTE Novo Tempo, que 

neste caso, estarão sujeitas ao recolhimento deste tributo as atividades associadas à 

compactação e nivelamento do terreno, implantação do sistema de drenagem, além de obras 

civis e prestação de serviços em geral. 

 

Haverá também um aumento do Imposto Sobre Circulação de Serviços e Mercadorias – 

ICMS, cuja a arrecadação será realizada pelo Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, parte 

do ICMS é repassada aos municípios por meio de transferências intergovernamentais, a 

chamada quota parte do ICMS.  

 

No cálculo para dimensionamento do valor a ser repassado para os municípios são 

considerados critérios como o valor adicionado municipal e contingente populacional. 

Considerando-se que haverá um incremento do valor adicionado municipal, pode-se dizer 

que o aumento da arrecadação do ICMS deverá impactar positivamente as receitas 

orçamentárias municipal e estadual. 

 

Ressalta-se que o aumento do recolhimento do ISS e do ICMS também deverá ocorrer de 

forma indireta, sem vinculação com a implantação do empreendimento. A dinamização da 

economia e o aumento do poder de consumo da população colaborarão para uma maior 

geração deste tributo.   
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Considerando-se a expressão e magnitude prevista associada ao aumento da arrecadação 

municipal e, considerando ainda, a pressão sobre a infraestrutura e equipamentos urbanos 

decorrentes do aumento populacional significativo, tem-se um cenário, a curto e médio 

prazos, em que os investimentos públicos se fazem de extrema importância e coerência para 

que São João da Barra e Campos dos Goytacazes suportem toda a demanda.  

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Aumento da Arrecadação 

Fiscal 

Natureza  Positivo 

Origem  Direto  

Duração  Permanente 

Temporalidade  Médio Prazo 

Abrangência  Local 

Reversibilidade  Não se Aplica 

Possibilidade de Mitigação  Não se aplica  

Probabilidade de Ocorrência  Certa 

Magnitude  Alta 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância  Alta 

 

Medidas de Controle: 

 

Não aplicáveis. 

 

8.2.3.2.5 Interferências no Tráfego 

 

Atividades Associadas: 

 

Durante as obras, a implantação da UTE Novo Tempo provocará aumento do tráfego nas 

vias de acesso ao Porto do Açu, concentrando-se na BR 356 e RJ 240. Os fluxos estarão 

vinculados à movimentação de materiais e equipamentos para a instalação das estruturas e 

ao transporte da mão de obra empregada. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

O acesso às obras de implantação do empreendimento se dará por infraestrutura existente 

no CLIPA, contemplando adequações na rede viária local, caso necessário. O acesso às 

obras será realizado utilizando-se vias principais (RJ 240), vias vicinais, rodovia municipal 

SB 24 e vias internas do Clipa, projetadas especificamente para dar suporte as atividades 

logístico-industriais.  

 

As obras implicarão na movimentação de veículos de transporte coletivo, máquinas e 

equipamentos. No que se refere à insumos, os principais produtos a serem transportados 

serão aqueles típicos da construção civil, tais como areia, brita, ferragens etc. O transporte 
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de volumes grandes, como turbina, gerador, módulos de controle e proteção da 

turbina/gerador, etc. ocorrerá de forma pontual. 

 

Conforme apresentado na caracterização do empreendimento, os trabalhadores serão 

transportados para as frentes de obras por ônibus próprios das empreiteiras. Considerando 

que todos os colaboradores da força laboral serão conduzidos ao trabalho por transporte 

coletivo, prevê-se fluxo médio de cerca de 66 ônibus/dia (considerando capacidade máxima 

de 40 trabalhadores por ônibus). Durante a fase de pico das obras de implantação prevê-se 

um fluxo de 125 ônibus/dia, concentrados nos períodos de início e fim de expediente.  

 

Assim, este transporte tende a ser o principal fator gerador de tráfego, uma vez que as 

viagens serão realizadas simultaneamente com as viagens dos demais empreendimentos, 

existindo, assim, uma cumulatividade negativa. 

 

Considerando que já se observa o comprometimento da fluidez viária em algumas vias e, 

ainda, seu efeito cumulativo aos demais empreendimentos do Clipa, o fluxo gerado pela 

implantação de um empreendimento do porte da UTE Novo Tempo será significativo, 

especialmente nos horários de pico e ao longo da RJ 240. 

 

Este aumento de tráfego, somado ao fato de haver, às margens das vias locais e regionais, 

comunidades consolidadas, pode aumentar o risco de acidentes, bem como o incômodo em 

decorrência do ruído e da poluição provocados por esta movimentação intensificada. 

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Interferências no Tráfego 

Natureza  Negativo  

Origem  Direto  

Duração  Temporário 

Temporalidade  Curto Prazo 

Abrangência  Local/Regional 

Reversibilidade  Irreversível  

Possibilidade de Mitigação  Mitigável  

Probabilidade de Ocorrência  Certa 

Magnitude  Alta 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância  Alta 

 

Medidas de Controle: 

 

As ações de gestão deste impacto são apresentadas nos Programas de Gerenciamento 

Ambiental das Obras (PGAO); de Controle e Melhoria do Tráfego; de Educação Ambiental 

para os Trabalhadores (PEAT); e de Comunicação Social (PCS). 
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8.2.3.2  Fase de Operação 

 

8.2.3.2.1  Geração de Empregos 

 

Atividades Associadas: 

 

Operação da 1ª fase da UTE Novo Tempo (UTE-1)  

 

Avaliação do Impacto: 

 

Na fase de operação, a UTE Novo Tempo gerará cerca de 130 postos de trabalho diretos, 

considerando um perfil mais especializado da mão de obra, com maior percentual de 

pessoas com nível superior e técnico e menor percentual de fundamental e médio. Em 

função das características das funções demandadas e do perfil dos trabalhadores, o salário 

médio tende a ser maior na fase de operação. 

  

Considerando, então, a cumulatividade existente para com as contratações dos demais 

empreendimentos, a geração de emprego nesta fase de operação irá promover um relativo 

incremento da população economicamente ativa empregada e, de forma indireta, dinamizar 

a economia da AID e AII. 

 

Considerando o gap entre o perfil de mão de obra disponível atualmente no município sede 

do empreendimento e o perfil a ser contratado, mesmo com o esforço do empreendedor no 

sentido de contratar mão de obra local, algumas vagas serão preenchidas por pessoas de 

outros municípios e regiões. Observando-se o ocorrido em demais empreendimentos do 

Clipa nota-se que os trabalhadores vindos de outras regiões, especialmente aqueles que 

ocupam cargos de supervisão e chefia, usualmente instalam-se no município de Campos 

dos Goytacazes (AII).  

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Geração de Empregos  

Natureza  Positivo 

Origem  Direto  

Duração  Temporário 

Temporalidade  Curto Prazo 

Abrangência  Regional 

Reversibilidade  Não aplicável 

Possibilidade de Mitigação  Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência  Certo 

Magnitude  Média 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância  Média 
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Medidas de Controle: 

 

Não aplicáveis. 

 

8.2.3.2.2 Aumento da Arrecadação Tributária 

 

Atividades Associadas: 

 

As atividades envolvidas na operação do empreendimento irão promover um incremento na 

arrecadação tributária das três esferas de governo e, em especial da municipal.  

 

Avaliação do Impacto: 

 

O principal imposto a ser gerado durante a fase de operação é o Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Tal imposto deverá incidir sobre a 

circulação de qualquer mercadoria, especialmente sobre a comercialização de energia 

elétrica, e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação, excetuando-se operações previstas no art. 3o da Lei Complementar no 87/86. 

 

Em relação ao Imposto Sobre Serviços (ISS), na fase de operação haverá diminuição da 

arrecadação em relação à fase de implantação, uma vez que haverá redução de obras civis. 

 

Por outro lado, haverá arrecadação expressiva do ISS pelas demandas do empreendimento, 

incluindo-se os serviços de manutenção, segurança, limpeza, entre outros. Além disso, o 

aumento da população e da massa salarial circulante implicarão no aumento da demanda 

por serviços, sobretudo nos centros urbanos próximos. 

 

Por outro lado, com o fim das obras, deverão incidir impostos próprios da operação da 

termelétrica: Imposto de Renda (25%) Taxa de Fiscalização de Energia Elétrica (TFSE) (0,5 

% do lucro operacional pagos à Aneel) e Impostos sobre Venda de Produtos (9,25% da 

receita bruta). 

 

Espera-se que o incremento na arrecadação tributária a ser proporcionado pela UTE Novo 

Tempo venha a propiciar ao poder público a possibilidade da realização de investimentos 

em setores estratégicos. 

 

Neste sentido, destacam-se os investimentos em infraestrutura e planejamento, para que os 

crescimentos econômico e demográfico dos municípios de São João da Barra e Campos 

dos Goytacazes ocorram de maneira sustentável, garantindo para a população a 

acessibilidade aos serviços básicos. 
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Identificação Atributos Detalhamento 

Aumento da Arrecadação 

Tributária  

Natureza  Positivo 

Origem  Direto  

Duração  Permanente 

Temporalidade  Médio Longo Prazo 

Abrangência  Local 

Reversibilidade  Não aplicável 

Possibilidade de Mitigação  Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência  Certo 

Magnitude  Médio 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância  Médio 

 

Medidas de Controle: 

 

Não aplicáveis. 

 

8.2.3.2.3 Dinamização de Atividades Econômicas 

 

Atividades Associadas: 

 

A operação da UTE-1 da UTE Novo Tempo poderá intensificar a atual dinâmica econômica 

existente em São João da Barra/RJ, notadamente em decorrência da geração de empregos 

diretos e indiretos relacionados à demanda por novos serviços. Ambos os efeitos estão 

diretamente relacionados ao aumento do poder de compra da população. Somado a isso o 

aumento da arrecadação municipal e o possível investimento em obras de infraestrutura, 

também é uma faceta de promoção da dinamização da economia.  

 

Avaliação do Impacto: 

 

A geração de empregos diretos (cerca de 130 postos) e indiretos para a operação da UTE-

1 da UTE Novo Tempo pode contribuir, de alguma forma, na dinamização da economia local, 

na medida em que aumenta o poder de consumo dessa população.  

 

A este incremento da população economicamente ativa empregada soma-se a demanda, 

em menor escala, de serviços do próprio empreendimento que, localmente, resumem-se a 

serviços de transporte e outros menos especializados, já que sua cadeia produtiva, de alta 

sofisticação, extrapola a economia local. 

 

O aumento da arrecadação municipal (que movimenta a economia, principalmente por meio 

de grandes obras estruturais) contribuirá também para uma dinamização na economia de 

São João da Barra/RJ. 
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Na fase de operação, tanto o número de empregos gerados quanto o montante de tributos 

municipais recolhidos serão menores em relação à fase de implantação, contudo, a 

dinamização econômica provocada por estes fatores será permanentes e se estenderá por 

toda a vida útil do empreendimento. Somado a isso, nesta fase, haverá aumento na 

arrecadação do ICMS e, consequentemente, no valor deste tributo repassado ao município 

de São João da Barra/RJ. 

 

A dinâmica e estrutura econômicas de São João da Barra/RJ, em expansão, tendem a se 

beneficiar dos efeitos da dinamização das atividades econômicas provocados pela operação 

da UTE Novo Tempo.  

 

Identificação  Atributos  Detalhamento  

Dinamização das Atividades 

Econômicas  

Natureza  Positivo 

Origem  Indireto  

Duração  Permanente 

Temporalidade  Médio/Longo Prazo 

Abrangência  Regional 

Reversibilidade  Não aplicável  

Possibilidade de Mitigação  Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência  Certo 

Magnitude  Média 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância  Média 

 

Medidas de Controle: 

 

Não aplicáveis. 

 

8.2.3.2.4 Aumento da Oferta de Energia Termelétrica 

 

Atividades Associadas: 

 

O Brasil está vivenciado uma situação de déficit de energia elétrica em algumas regiões do 

País, em decorrência do aumento da demanda e da atual dificuldade de atendimento ao 

consumo, o que tem gerado uma crescente necessidade de implantação de novas fontes de 

geração e transmissão. Nos últimos anos, uma conjuntura caracterizada por forte estiagem, 

que provocou a drástica redução dos níveis dos reservatórios, especialmente no Sudeste, 

comprometeu significativamente a geração de energia elétrica. 

 

Analistas do setor elétrico apontam para uma urgente necessidade de aumento da geração 

de energia, para evitar novas situações de racionamentos e até blecautes, que implicam em 

significantes prejuízos para a economia, além de incômodos à população. 
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A matriz energética brasileira, embora conte com várias fontes, é prioritariamente pautada 

nas hidrelétricas e o Governo Federal vem demonstrando claramente, por meio de seus 

leilões de energia elétrica, que as usinas termelétricas, notadamente as movidas a gás 

natural, se constituem uma das alternativas mais viáveis atualmente para a diversificação 

da matriz e para aumentar a confiabilidade do sistema.   

 

A implantação de UTE Novo Tempo possibilitará, em sua primeira fase, a introdução de 

1.550 MW no Sistema Interligado Nacional (SIN), possibilitando o desenvolvimento social e 

econômico do país e corroborando para diminuição dos riscos de racionamentos e apagões. 

 

Avaliação do Impacto: 

 

Identificação Atributos Detalhamento 

Aumento da Confiabilidade 

do Sistema Elétrico 

Interligado  

Natureza  Positivo 

Origem  Direto 

Duração  Permanente 

Temporalidade  Curto Prazo 

Abrangência  Regional 

Reversibilidade  Não aplicável  

Possibilidade de Mitigação  Não aplicável  

Probabilidade de Ocorrência  Certa 

Magnitude  Alta 

Cumulatividade e Sinergismo Cumulativo e Sinérgico 

Significância  Alta 

 

Medidas de Controle: 

 

Não Aplicáveis. 

 

 

8.3 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Os QUADROS 8.3.1 a 8.3.3 apresentam a Matriz Síntese dos Impactos referente aos 

empreendimentos UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, relacionando todos os 

aspectos e impactos ambientais relevantes identificados e avaliados para as fases de 

implantação e operação, conforme a legenda dos atributos apresentada no QUADRO 8.1.2-

1. 
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QUADRO 8.3-1 

MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTOS DO MEIO FÍSICO 

 

 

MEIO FÍSICO 

F
a

s
e

s
 

N
º 

Im
p

a
c

to
 

Impacto Ambiental 
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Programas Ambientais 
Aplicáveis  

Im
p
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n

ta
ç
ã

o
 

1 Alteração da qualidade do ar N D T I L R M C M CNS M 

Programa de Gerenciamento Ambiental 
das Obras (PGAO) 

2 Alteração dos níveis de pressão sonora (ruído ambiental) N D T I L R M C B CNS B 

3 Alteração do relevo e do escoamento hídrico superficial  N D P I L I M C M CS M 

4 Aumento dos processos erosivos e assoreamento de cursos d’água N I T I L R M P M CS M 

5 Alteração da qualidade das águas superficiais continentais e marinhas N D T CP L R M P M CNS M 

6 Redução da disponibilidade hídrica N D T I L R M C B CNS B 

 

O
p

e
ra

ç
ã

o
  

1 Alteração da qualidade do ar N D T CP R R M C A CS A Programa de Gestão de Qualidade do Ar 

2 Alteração dos níveis de pressão sonora (ruído amnbiental) N D T I L R M C B CNS B 
Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

3 Alteração da qualidade das águas marinhas – emissário submarino N D T I L R M C M N M 
Programa de Monitoramento das Águas 

Marinhas 

4 Redução da disponibilidade hídrica  N D T I L R M C B CNS B Não Aplicáveis 
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QUADRO 8.3-2 

MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTOS DO MEIO BIÓTICO 
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Programas Ambientais 
Aplicáveis  

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 1 Alteração da cobertura vegetal nativa N D P I L I NM C M CS B 

Programa de Gerenciamento Ambiental 
das Obras (PGAO)  

2 Alteração da dinâmica dos povoamentos faunísticos terrestres N D P I L I NM C M CS B 
Programa de Gerenciamento Ambiental 

das Obras (PGAO) 

3 Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) N D P I L I NM C B CS B 
Programa de Gerenciamento Ambiental 

das Obras (PGAO) 

 

O
p

e
ra

ç
ã

o
  

1 Alteração na Composição da Biota Marinha N D C CP L R M P M CS M 
Programa de Monitoramento da 

Biota Marinha 
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QUADRO 8.3-1 

MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO 
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Programas Ambientais 
Aplicáveis  

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 

1 Geração de empregos P D/I T I/C R R P C A CS A 

Programa de Capacitação da Mão de 
Obra Local; Programa de Comunicação 
Social, Programas de Gerenciamento 

Ambiental das Obras (PGAO) 

2 Dinamização de atividades econômicas P I P M L/R I P C A CS M 
Programa de Gerenciamento Ambiental 

das Obras (PGAO); Programa de 
Comunicação Social (PCS) 

3 Aumento da pressão sobre infraestrutura e serviços públicos N I P I/M L/R I M C A CNS A Programa de Comunicação Social (PCS) 

4 Interferências no tráfego N I P I/M L/R I M C A CNS A 

Programas de Gerenciamento Ambiental 
das Obras (PGAO); Programa de 
Controle e Melhoria do Tráfego; 

Programa de Educação Ambiental para 
os Trabalhadores (PEAT); Programa de 

Comunicação Social (PCS) 

5 Aumento da arrecadação tributária  P D T C L/R I x-x C A CS A Não aplicáveis 

 

O
p

e
ra

ç
ã

o
  

1 Dinamização de atividades econômicas P I P M/L R N x-x C M CS M Não aplicáveis 

2 Geração de empregos P D T C R N x-x C M CS M Programa de Comunicação Social (PCS) 

3 Aumento da arrecadação tributária P D P M/L L N x-x C M CS M Não aplicáveis 

4 Aumento da oferta de energia termelétrica P D P C R N x-x C A CS A Não aplicáveis 
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9.0 PROGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

 

Este item visa a abordar tecnicamente os cenários prognósticos acerca dos fatores 

ambientais dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico potencialmente afetados pela UTE 

Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, considerando a implementação de suas 

ações de gestão e programas de controle e monitoramento ambientais e as potenciais 

sinergias com projetos colocalizados no Clipa. 

 

Após a finalização e síntese dos estudos diagnósticos (Capítulo 7.0 – Diagnóstico Ambiental 

da Área de Influência) e a identificação e avaliação dos impactos potenciais (Capítulo 8.0 – 

Análise de Impactos Ambientais), buscou-se o pleno entendimento da evolução da qualidade 

ambiental das áreas de influência da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, 

por meio da elaboração de cenários prognósticos e análises prospectivas, considerando 

ainda a Alternativa Zero, ou seja, a não execução dos empreendimentos, abordada no 

Capítulo 5.0 – Alternativas Locacionais e Tecnológicas. 

 

A área de influência da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros sobrepõe-se 

integralmente e de forma sinérgica (positiva ou negativa) a outras áreas já definidas, 

delimitadas e avaliadas em termos de potenciais impactos negativos e positivos, no âmbito 

dos processos licenciatórios executados para empreendimentos do Clipa, que considera 

tanto o Setor Especial do Distrito Industrial de São João da Barra (Sedisjb) (Alternativa 1) 

e o Setor Especial do Porto do Açu (Alternativa 2 – Selecionada), destacando entre estes: 

 

 Porto do Açu – Licença de Operação (LO); 

 Usina de Peletização – Licença de Operação (LO); 

 Mineroduto Minas – Rio – Licença de Operação; 

 Pátio Logístico – Licença de Instalação (LI);  

 Terminal de GNL: Licença de Instalação (LI); 

 UTE Porto do Açu II (Gás Natural) – Licença Prévia (LP);  

 Unidade de Construção Naval do Açu (UCN) – Licença de Instalação (LI) e Licença de 

Operação Parcial (LOP); 

 Terminal Portuário Sul (T2): Licença de Instalação (LI); 

 Terminal de Múltiplos Usos (TMULT): Licença Prévia e de Instalação (LPI); e 

 Depósitos de Areia 2; 3 e 4 (Licença de Operação). 

 

Tais empreendimentos e atividades condicionaram e vem condicionando o atual cenário da 

qualidade socioambiental destas áreas de influência, sendo considerados integralmente, 

para o desenvolvimento deste Capítulo, os compartimentos terrestre e marinho e seus 

respectivos parâmetros ambientais afetados nos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico. 

Assim, este prognóstico abordará a inserção sinérgica dos potenciais impactos da UTE Novo 

Tempo e de suas Estruturas Extramuros neste cenário em desenvolvimento. 
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9.1 CENÁRIOS PROGNÓSTICOS  

 

A partir da identificação e avaliação dos potenciais impactos significativos, positivos ou 

negativos, relacionados à UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, procedeu-se a uma 

análise integrada das potenciais transformações em cenários temporais, aproveitando-se 

dos subsídios técnicos e sinérgicos gerados pelo atual processo de consolidação de vários 

empreendimentos e atividades previstos para o Complexo Logístico Industrial do Porto do 

Açu (Clipa), com destaque para o Porto do Açu (T1) e o Terminal 2 (T2). 

 

Com início a partir desta abordagem, serão consideradas as cumulatividades e sinergias 

deste processo de desenvolvimento socioeconômico do município de São João da Barra/RJ 

e região, de forma a promover e consolidar estratégias de gestão integrada dos 

empreendimentos com as diretrizes regulatórias do Clipa e com as diretrizes de uso e 

ocupação do solo do Plano Diretor Municipal (Lei Municipal no 357/15) 

 

Neste sentido, esta análise visa subsidiar o pleno entendimento e a estruturação de medidas 

de controle e monitoramento dos aspectos mais significativos dos empreendimentos 

propostos, voltadas à mitigação de impactos ambientais adversos; à compensação de 

impactos não mitigáveis; à potencialização de impactos positivos e, ao controle dos efeitos 

adversos dos impactos cumulativos e sinérgicos.  

 

A estruturação destes cenários prognósticos teve como base metodológica as seguintes 

informações consolidadas neste estudo ambiental: (i) diagnóstico da qualidade ambiental 

atual da área de influência dos empreendimentos; (ii) identificação dos impactos relevantes, 

enfocados a curto, médio e longo prazos e (iii) síntese integrada destes impactos potenciais 

referentes às fases de implantação e operação dos empreendimentos e seus reflexos no 

desenvolvimento da região. 

 

A construção dos cenários prognósticos partiu da premissa de que a implantação da UTE 

Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros se dará integralmente nos domínios do Sepa, 

área industrial consolidada e integrante do Clipa, juntamente com o Sedisjb. 

 

Ressalta-se ainda que os empreendimentos objeto de licenciamento serão plenamente 

integrados às atuais instalações e infraestruturas do Porto do Açu, sendo as principais o 

Terminal de GNL; a SE Açu Principal e o sistema viário consolidado. 

 

As análises são apresentadas por meios temáticos conforme apresentado a seguir e 

consideram a implantação da UTE Novo Tempo na Alternativa 2 – Sepa como também sua 

não implantação (Alternativa Zero). 
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9.1.1 Cenário Prognóstico do Meio Físico 

 

Com relação aos impactos decorrentes das atividades de terraplenagem, como processos 

erosivos, alteração na qualidade da água e do solo, que podem afetar sistemas de drenagem 

artificial e a lagoa do Veiga, com a implantação dos empreendimentos e adoção das medidas 

e programas propostos não são previstos incrementos de significância destes impactos, uma 

vez que a UTE insere-se integralmente na zona industrial consolidada do Sepa e contará 

com sistemas estruturantes (saneamento básico, viário, drenagem, energia) e de controle 

ambiental já em operação. 

 

Ainda, para as atividades e ações de controle destes impactos foram propostas medidas 

baseadas no manejo do aterro mecânico no âmbito do Programa de Gerenciamento 

Ambiental das Obras (PGAO), exclusivo para esta fase. 

 

No que tange às emissões de ruídos, a implantação da UTE não trará alterações 

significativas, sendo previsto o monitoramento dos níveis de emissão de ruídos, para a 

confirmação do panorama previsto, salientando que os níveis atuais se encontram abaixo 

dos limites estabelecidos pela legislação vigente. 

 

Quanto aos padrões da qualidade do ar das áreas de influência, não haverá alterações 

significativas dos níveis atuais, que se encontram abaixo dos limites estabelecidos pela 

legislação vigente, com a implantação dos empreendimentos. 

 

As estimativas apresentadas pelo modelo de dispersão demonstraram que para a operação 

isolada da UTE Novo Tempo, em todas as situações analisadas, em qualquer circunstância, 

as concentrações de poluentes não violam os padrões de qualidade do ar fixados pela 

Resolução Conama no 03/90, tanto para os padrões primários quanto secundários. 

 

Porém, ao se avaliar os impactos causados na qualidade do ar pela operação da UTE em 

conjunto com os empreendimentos já licenciados no Clipa, observa-se que a situação é 

distinta, uma vez que os padrões estabelecidos para qualidade do ar para NOx de curto 

período (1h) são violados. 

 

Em relação ao NOx, é importante destacar que as concentrações máximas de 1 h 

representam situações extremamente adversas de dispersão que podem ocorrer em curto 

espaço de tempo na região. Além disso, os valores de concentração de longo período que 

vêm representar, de fato, as condições dominantes na região, não violam os padrões fixados 

para os NOx e representam cerca de 20% deste limite.  

 

Em relação ao HCT, a legislação ambiental brasileira não contempla este poluente, sendo 

adotado, portanto, a concentração de referência de curto período (3h) da US-EPA (160 

g/m3) e analisando a UTE isolada tem-se a máxima concentração de 47 g/m3, situação 

distinta quando analisado os empreendimentos sinérgicos que apresenta concentração 

máxima de 1.099 g/m3.  
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Ainda na fase de operação da UTE e considerando o sistema de resfriamento das torres, 

este se relacionará com as águas costeiras da praia do Açu, mais especificamente nos 

arredores do Terminal de GNL, no molhe norte do canal de acesso do T2. Este ambiente, 

com o recebimento deste efluente térmico, e ainda dos esgotos sanitários e das águas 

contaminadas, favorecerá potenciais efeitos de variação da pluma térmica (modelada e 

apresentada no Capítulo 8.0) com abrangência pontual, ou seja, limitada a poucos metros 

do ponto de lançamento dos emissários submarinos. 

 

Porém, tais condições a longo prazo (25 anos de operação e diferença de temperatura de 

6.6 oC) e o substrato do molhe norte (enrocamento) podem promover alterações em 

determinados aspectos ecológicos da biota marinha, como por exemplo, o comportamento 

da presença e riqueza de espécies mais tolerantes ao estresse térmico. 

 

Assim como para os diagnósticos temáticos dos Meios Físico e Biótico e seus respectivos 

impactos potenciais, a não execução dos empreendimentos propostos condiciona cenários 

prognósticos diretamente dependentes dos projetos futuros para esta área, sendo que a 

tendência é a ocupação do Clipa por unidades industriais de médio e grande portes. 

 

9.1.2  Cenário Prognóstico do Meio Biótico 

 

Considerando os parâmetros do Meio Biótico na área de influência dos empreendimentos e 

os processos operacionais da UTE Novo Tempo, não são esperadas alterações 

significativas a partir de sua implantação, devido notadamente à baixa riqueza florística e ao 

processo de ocupação industrial. Como abordado, a UTE se insere em áreas industriais 

consolidadas do Sepa, com potencial sinérgico com os atuais empreendimentos do Clipa.  

 

Em termos de vegetação nativa (formações de restinga), com a implantação dos 

empreendimentos propostos, dar-se-á continuidade ao cenário cumulativo do Clipa para a 

supressão de cobertura vegetal e consequente perda de habitats, diminuição de áreas 

florestadas e alterações na dinâmica da fauna, para limpeza do terreno e acomodação da 

planta industrial da UTE e de suas Estruturas Extramuros. Ao fim do processo de 

consolidação do Clipa, por meio de vários empreendimentos implantados, ter-se-á um 

cenário de distrito industrial, com remanescentes das formações originais de restingas. 

 

A partir dos estudos diagnósticos e a ocorrência de ambientes naturais relevantes no entorno 

dos empreendimentos, foram propostas medidas de controle ambiental voltadas à 

conservação da flora remanescente e fauna local. 

 

Com relação ao compartimento marinho, o lançamento dos efluentes líquidos (sistema de 

resfriamento, esgotos sanitários e águas contaminadas), por meio de emissários 

submarinos, durante os 25 anos de operação previstos para a UTE, próximo ao enrocamento 

norte do molhe norte do canal de acesso do T2, poderá promover alterações (positivas ou 

negativas) nas composições planctônica e bentônica marinhas, bem como no 

comportamento de quelônios. 
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Assim como para os diagnósticos temáticos dos Meios Físico e Biótico e seus respectivos 

impactos potenciais, a não execução dos empreendimentos propostos condiciona cenários 

prognósticos diretamente dependentes dos projetos futuros para esta área, sendo que 

tendência é a ocupação do Clipa por unidades industriais de médio e grande portes. 

 

9.1.3 Cenário Prognóstico do Meio Socioeconômico 

 

Quanto aos aspectos socioeconômicos, estima-se uma melhoria na promoção dos 

processos econômicos do município de São João da Barra/RJ e região, tais como uma 

indução à demanda de bens e serviços, contratação de trabalhadores locais e empresas 

envolvidas com construção, aumento da massa salarial e arrecadação tributária e 

incremento por conta da fase de implantação da UTE novo Tempo. 

 

Já na fase de operação da UTE, tais contribuições referem-se à geração de energia elétrica, 

tributos associados e à realidade da economia diretamente relacionada à contratação de 

funcionários, ainda que em menor número para esta fase, aos núcleos de funcionários, bem 

como à prestação de serviços por terceiros. 

 

Como já ressaltado, tais cenários prognósticos já vem acontecendo no município e região, 

decorrentes dos processos de implantação e operação dos atuais empreendimentos do 

Clipa, sendo que as mudanças projetadas, neste prognóstico, no perfil das atividades 

socioeconômicas e nos padrões de uso do solo já sofreram os efeitos benéficos e adversos 

da consolidação industrial do Clipa, com destaque para o crescimento urbano, a 

diversificação e intensificação do setor de serviços, geração de renda, mobilização e 

desmobilização de mão de obra, pressão sobre serviços e infraestrutura públicos, outros. 

 

De forma conclusiva, a implantação da UTE Novo Tempo se apresenta como significativa 

oportunidade de aumento na arrecadação tributária, incluindo as receitas provenientes de 

ISS gerado pelos prestadores de serviço à UTE, e de geração de empregos e renda, uma 

vez que a implantação de uma unidade geradora (UTE-1), primeira fase do projeto prevista 

em 39 meses, já prevê a contratação de cerca de 2.400 empregos diretos. 

 

Neste sentido, a implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros 

apresenta cenários prognósticos sinérgicos com os atuais empreendimentos do Clipa, em 

termos de reflexos nos parâmetros do Meio Socioeconômico, dando continuidade ao 

processo de desenvolvimento socioeconômico municipal e regional, mesmo com menor 

aceleração de crescimento, imposta pela realidade de maturação dos empreendimentos 

previstos na Avaliação Ambiental Estratégica (ARCADIS-TETRAPLAN, 2008).             

 

9.1.4 Cenário Prognóstico sem a Implantação da UTE Novo Tempo 

 

Conforme já abordado no Capítulo 5.0 – Alternativas Locacionais e Tecnológicas, este item 

visa a apresentar uma avaliação prognóstica do que ocorreria se os empreendimentos objeto 

de licenciamento não se realizassem.  
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Na hipótese da não implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, o 

cenário ambiental da área de influência prosseguiria em suas atuais tendências evolutivas, 

conforme a realidade regional e notadamente, a consolidação de atividades e 

empreendimentos industriais no Clipa. Assim, as áreas diretamente afetadas pelos 

empreendimentos propostos permaneceriam com suas características antrópicas, 

conduzidas pelo histórico de consolidação da expansão industrial do Porto do Açu, no 

município de São João da Barra/RJ. 

 

Por outro lado, sua não implantação não promoveria ganhos adicionais ao crescimento 

econômico em curso, por conta do aumento na arrecadação de tributos, mobilização da mão 

de obra disponível (qualificada e não qualificada) para as fases de implantação e de 

operação, e principalmente, da energia elétrica gerada, possibilitando alcançar a 

autossuficiência no Estado do Rio de Janeiro, e, em outro plano, no Clipa, garantindo maior 

segurança contra problemas decorrentes de falhas na distribuição de energia. 

 

Ainda relativo ao mercado energético no âmbito estadual, a não implantação da UTE Novo 

Tempo promoverá uma diminuição da atratividade do fornecimento de energia confiável aos 

investimentos futuros no Estado do Rio de Janeiro, fator de desenvolvimento 

socioeconômico, além de inviabilizar, agora no âmbito nacional, uma alternativa para 

diversificação da matriz energética brasileira utilizando o gás natural, conforme preconizado 

pelo Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (MME, 2015). Acrescenta-se a estes 

fatores negativos, o potencial comprometimento da confiabilidade do sistema de 

abastecimento de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. 

 

O potencial suporte energético da UTE Novo Tempo, caso não se configure, significaria uma 

perda de oportunidade de novos investimentos privados e de geração de empregos, renda 

e receitas, considerando o cenário atual de expansão e consolidação das atividades 

industriais no Clipa. 

 

9.1.5 Considerações Finais  

 

Conclusivamente e comparando os cenários prognósticos desenvolvidos, pode-se apontar 

no geral, que a implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros 

promoverá um significativo suporte energético (i) ao desenvolvimento econômico do Estado 

do Rio de Janeiro e do país; (ii) à consolidação das atividades atuais e previstas para o Clipa 

e (iii) à melhoria dos aspectos socioeconômicos da região do Norte Fluminense e 

notadamente do município de São João da Barra/RJ, por meio do aumento da arrecadação 

tributária, da geração de empregos e renda. 

 

Ainda, a implementação dos programas ambientais preconizados para a UTE Novo Tempo, 

em sinergia com as atuais ações e atividades em execução e vinculadas a outros 

empreendimentos na região, consolidarão as diretrizes corporativas de responsabilidade 

socioambiental da GNA e da Prumo, já propostas pela empresa nos processos de 

licenciamento ambiental anteriores. 
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10.0 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

 

Este item visa a apresentar a definição e descrição dos programas de controle e 

monitoramento dos impactos ambientais, indicando os fatores ambientais e parâmetros a 

serem considerados nas fases de implantação (obras civis e infraestrutura básica) e de 

operação (geração de energia) da UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros (Gasoduto, 

Emissário Submarino, Linha de Transmissão e Adutora), e abordando os pontos amostrais, 

parâmetros, frequência, indicadores e metodologias. 

 

Neste sentido, serão apresentadas estratégias de controle e de monitoramento dos 

parâmetros ambientais das áreas de influência dos empreendimentos, constituindo o 

macroconjunto dos programas ambientais, visando ao acompanhamento das ações a serem 

desenvolvidas nas fases de implantação e operação e à avaliação da qualidade ambiental 

da região, a partir da inserção do projeto, por meio da proposição de medidas de controle, 

mitigadoras, compensatórias e de monitoramento para os impactos negativos e 

potencializadoras para os efeitos benéficos. 

 

Em síntese, os planos e programas ambientais da UTE Novo Tempo visam: 

 

 Conferir efetividade e legitimidade ao EIA desenvolvido para o processo de licenciamento 

ambiental do empreendimento; 

 Garantir que a implantação e operação da UTE Novo Tempo sejam desenvolvidas 

conforme a identificação e avaliação dos potenciais impactos ambientais apresentados; 

 Garantir o pleno atendimento aos condicionantes ambientais estabelecidos pela 

legislação vigente e notadamente pela IT CEAM/DILAM no 11/15 e; 

 Prever organogramas necessários para garantir a eficiente integração com o Sistema de 

Licenciamento Ambiental (SLAM) do Rio de Janeiro. 

 

Os programas de controle ambiental visam a promover estratégias periódicas de caráter 

ambiental nas atividades com potencial poluidor empreendidas nas fases de implantação e 

operação da UTE Novo Tempo, de modo a proporcionar ações eficientes para o atendimento 

da legislação aplicável, com ênfase nos quesitos socioambientais. Sua correta estruturação 

e aplicação promoverão a eliminação e ou mitigação dos potenciais processos de 

degradação dos parâmetros dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, relacionados às 

atividades de implantação da UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros. 

 

Já os programas de monitoramento ambiental visam a acompanhar parâmetros ambientais 

passíveis de alterações decorrentes das atividades intrínsecas das fases de implantação e 

operação da mesma, de forma a atestar a eficiência das medidas propostas, promovendo 

alterações nos planos e programas de controle, caso seja necessário. Visam também à 

coleta de dados para estudos mais aprofundados direcionados à manutenção e ou melhoria 

da qualidade ambiental diagnosticada na área de influência do projeto. 
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Os programas ambientais propostos considerarão as fases de implantação e operação do 

empreendimento, sendo que para a fase de implantação serão evidenciados os de gestão e 

de controle ambientais, enquanto que, para a fase de operação os de supervisão e 

monitoramento ambientais, além dos programas sociais. 

 

Além disso, ressalta-se o significativo potencial de sinergismos, a serem detalhados no 

âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA) da UTE Novo Tempo, entre os programas ora 

propostos e aqueles em execução no âmbito de outros empreendimentos em implantação 

ou operação no Complexo Logístico Industrial do Porto do Açu, notadamente aqueles sob 

responsabilidade da Prumo Logística.  

 

Assim, são propostos 9 (nove) programas e 2 (dois) subprogramas (QUADRO 10-1). 

 

QUADRO 10-1 

PROGRAMAS AMBIENTAIS DA UTE NOVO TEMPO 

 

Programas Ambientais 

1. Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO) 

2. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

3. Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos (PGEL) 

4. Programa de Gestão da Qualidade do Ar (PGQA) 

4.1  Subprograma de Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

4.2  Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia 

5. Programa de Monitoramento das Águas Marinhas (PMAM) 

6. Programa de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM) 

7. Programa de Comunicação Social (PCS) 

8. Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT) 

9. Programa de Controle e Melhoria do Tráfego (PCCT) 

 

Para a elaboração do EIA da UTE Novo Tempo, os programas ambientais serão propostos 

em nível conceitual, contemplando as fases de implantação (obras civis) e operação 

(geração de energia e sistema de dutos), as responsabilidades, os planos amostrais e seus 

parâmetros; indicadores e respectivos cronogramas de execução preliminares. 

 

Posteriormente e com base nos condicionantes para obtenção da Licença de Instalação (LI), 

os programas ambientais ora propostos e aprovados, assim como outros estabelecidos pelo 

Inea, serão então detalhados no nível executivo e consubstanciados no Plano Básico 

Ambiental (PBA) da UTE Novo Tempo. 

 

Ressalta-se, por fim, que a implementação dos programas ora propostos é de 

responsabilidade do empreendedor, a Gás Natural Açu Ltda. (GNA). 
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10.1 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS (PGAO) 

 

Este PGAO visa a apresentar as diretrizes e orientações para o empreendedor e seus 

contratados, durante a fase de implantação dos empreendimentos. Assim, o programa 

apresenta cuidados a serem tomados com vistas à preservação da qualidade ambiental das 

áreas de intervenção e à minimização de potenciais impactos sobre os trabalhadores, aos 

ambientes costeiros; aos cursos d´água; à vegetação e às comunidades de entorno. 

 

10.1.1 Justificativas 

 

As exigências ambientais impostas pela legislação em vigor requerem do empreendedor o 

acompanhamento intensivo das obras, visando prevenir, controlar ou corrigir eventuais 

imprevistos que possam surgir no decorrer das obras. 

 

Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento e a implementação do PGAO para que o 

empreendimento seja implantado com base nas melhores práticas ambientais vigentes, 

possibilitando que medidas de reabilitação e proteção ambiental sejam eficazmente 

aplicadas. A correta aplicação do PGAO resulta em redução de passivos ambientais, dada 

à possibilidade de minimização dos impactos diretos da instalação do empreendimento e, 

portanto, na redução de implementação de medidas corretivas e compensatórias. 

 

Este PGAO fornecerá às empresas responsáveis pela implantação do projeto os critérios 

ambientais e os procedimentos a serem adotados durante as obras. Caberão às empresas 

contratadas conciliar as atividades relativas à execução das obras com ações de controle e 

medidas de mitigação ambiental, garantindo a minimização dos potenciais impactos 

previstos nesta etapa. 

 

10.1.2 Objetivos  

 

O objetivo principal do PGAO é implantar uma filosofia de trabalho que permita evitar e 

minimizar a incidência de impactos ambientais negativos decorrentes da implantação do 

empreendimento, por meio de diretrizes e orientações a serem seguidas. 

 

10.1.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para a garantia da execução deste PGAO, o empreendedor deverá incorporar diretrizes aos 

contratos a serem firmados com as empresas responsáveis pela construção civil, bem como 

supervisionar o cumprimento destes contratos. Os temas inerentes deste PGAO estão 

relacionados à implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, sendo 

que os resultados referentes à supervisão ambiental serão apresentados periodicamente ao 

Inea, conforme condicionantes estabelecidos. 
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 Especificações Gerais para Empresas Contratadas 

 

Para assegurar que as empresas contratadas executem suas atividades dentro dos 

preceitos estabelecidos pela legislação pertinente e pelas normas internas de Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, a GNA explicita que no caso de subcontratação, 

ficarão estas totalmente responsáveis pelas empreiteiras subcontratadas, as quais estarão 

sujeitas a todas as obrigações deste regulamento. 

 

Todas as categorias de atividades deverão estar enquadradas nas respectivas Normas 

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, do Capítulo V, Título II, da 

Consolidação das Leis do Trabalho relativo à Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

Ficarão as empresas contratadas obrigadas, por força de contrato, a cumprir a Política, as 

Normas e os Procedimentos Internos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

preconizadas pela GNA, que reserva-se ao direito de proceder, a qualquer tempo, inspeções 

e auditorias relativas ao pessoal alocado e às instalações ocupadas, bem como aos 

documentos pertinentes ao cumprimento de legislações. 

 

Os relatórios destas auditorias/inspeções serão apresentados e discutidos em reunião com 

os responsáveis pelas empresas contratadas, ocasião em que serão definidas as ações 

corretivas, os responsáveis e os prazos para correção das irregularidades apontadas.  

 

 Atividades de Supressão de Vegetação 

 

A supressão de vegetação será desenvolvida de maneira a controlar e minimizar os 

impactos previstos sobre a flora, propondo ações para orientar as atividades de limpeza do 

terreno e corte e destoca das árvores e limitar a supressão à área estritamente necessária 

à implantação das unidades sistêmicas do projeto. 

 

As atividades de acompanhamento da supressão dos remanescentes de restinga inseridos 

na ADA dos empreendimentos serão executadas por equipe técnica especializada, e que a 

supressão será iniciada apenas após a emissão da autorização específica pelo órgão 

ambiental responsável. 

 

Antes do desmate as áreas deverão ser percorridas e todas as árvores isoladas ou 

fragmentos arbóreos de restinga que serão suprimidos deverão ser demarcadas com fita 

zebrada, bandeirolas e ou similares. Eventuais indivíduos arbóreos que não serão objeto de 

corte também deverão ser marcados e cercados, sendo sinalizados devidamente para evitar 

o seu corte acidental. O desmate deverá ser orientado, de maneira que sua direção permita 

a fuga da fauna para as áreas de matas adjacentes que não serão suprimidas. 
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 Manejo da Fauna e da Flora 

 

As atividades de supressão de vegetação, previstas para dois meses, serão acompanhadas 

por técnicos capacitados para o manejo da fauna silvestre, que deverão realizar ações para 

o afugentamento prévio destes animais para as áreas naturais adjacentes e para a 

verificação da existência de espécies da fauna passíveis de realocação. 

 

Para tal, precedendo as atividades de supressão vegetal, toda a área onde haverá 

interferência deverá ser percorrida com a finalidade de reconhecer os locais mais críticos, 

identificar tocas, ninhos e passagens da fauna, os quais deverão ser marcados com fita 

zebrada. Posteriormente ao reconhecimento poderão ser realizadas rondas de 

afugentamento da fauna com sonorização no local de intervenção. 

 

Os animais que apresentarem baixa mobilidade, ou hábitos fossoriais, serão manejados 

para áreas próximas, porém seguras. Essas áreas, que serão futuramente utilizadas como 

áreas de refúgio da fauna ou de soltura de animais eventualmente resgatados, deverão ser 

previamente definidas e mapeadas. Preliminarmente sugere-se a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Caruara como potencial de área de refúgio e ou soltura, 

a qual já vem sendo utilizada como tal no âmbito de programas ambientais dos 

empreendimentos em execução no Clipa. 

 

Neste contexto, deverão ser enfatizadas as espécies bioindicadoras diagnosticadas nas 

áreas de influência do projeto, com destaque para a ADA. Dentre as espécies endêmicas 

destacam-se as aves Ramphocelus bresilius (tiê-sangue) e Tangara peruviana (saíra-

sapucaia). Entre as espécies ameaçadas de extinção estão os mamíferos Lontra longicaudis 

(lontra), Leopardus trigrinus (gato-maracajá), Bradypus torquatus (preguiça-de-coleira) e 

Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), as aves Tangara peruviana (saíra-sapucaia), Mimus 

gilvus (sabiá-da-praia) e Himantopus melanurus (pernilongo), e o réptil Cnemidophorus 

littoralis (lagarto-de-cauda-verde). Atenção crítica deverá ser dada às espécies com baixa 

mobilidade e hábitos fossoriais, caso dos répteis, e aos ninhos de aves, que necessitarão 

ser realocados. 

 

Em relação à flora, deverá ser executado o resgate das espécies de interesse, ameaçadas 

e ou protegidas por lei, visando a contribuir com a manutenção da diversidade genética local, 

permitindo procedimentos de manejo durante e após as fases de implantação e operação 

dos empreendimentos. Assim, antes do início dos trabalhos de supressão da vegetação, os 

biólogos responsáveis pelo resgate de flora farão uma vistoria em toda área para a coleta 

de material vegetativo e reprodutivo de exemplares da área a ser suprimida, contribuindo 

com a conservação da biodiversidade regional e com o conhecimento científico. 

 

Vale destacar que as espécies ameaçadas diagnosticadas na ADA, e que necessitarão de 

ações de realocação, foram Cereus fernambucensis (cardeiro), Pilosocereus arrabidae 
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(cardeiro), Melocactus violaceus (cacto), Melanopsidium nigrum (coroa-de-sapo), Manilkara 

subsericea (maçaranduba). 

 

De forma a avaliar a eficiência das ações de manejo propostas e adequadas para as 

atividades de supressão de vegetação e de manejo de espécimes da fauna e flora, e 

promover processos de melhoria contínua das mesmas, serão elaborados relatórios de 

monitoramento das atividades periódicos e em conformidade com a Resolução Inea nº 

72/13, que estabelece procedimentos vinculados à autorização ambiental para 

levantamento, coleta, colheita, apanha, captura, resgate, transporte e monitoramento de 

fauna silvestre. 

 

 Atividades de Terraplenagem 

 

O projeto de implantação prevê medidas de proteção do terreno, evitando transporte de 

sedimentos aos cursos de água no entorno. Dentre estas medidas destaca-se o 

planejamento da execução das obras em áreas previamente delimitadas evitando atividades 

simultâneas em grandes áreas, diminuindo a exposição do solo e reduzindo seu impacto 

ambiental. Adicionalmente, preveem-se medidas para manutenção de veículos e 

equipamentos utilizados para tais atividades, evitando a contaminação do solo e dos cursos 

hídricos no entorno.  

 

Por fim, deverão ser recompostas as áreas degradadas e ou sem cobertura vegetal natural 

ocorrentes no entorno do sítio industrial e que não terão usos definidos 

 

 Obras de Drenagem Pluvial 

 

Visando a minimizar o desenvolvimento de processos erosivos e assoreamento de cursos 

d’água prevê-se a implantação do sistema de drenagem pluvial com o objetivo de disciplinar 

o escoamento superficial que sofrerá alteração decorrentes das obras de terraplenagem. As 

principais medidas para as obras e manutenção do sistema de drenagem serão: 

 

o Implantação de sistemas de drenagem tais como canais, calhas, canaletas, caixas de 

sedimentação, dispositivos de dissipação do escoamento concentrado, entre outros, 

assegurando captação, condução e dissipação de águas pluviais, evitando processos de 

erosão superficial; 

o Fiscalização da eficiência dos sistemas propostos, por meio de inspeções periódicas das 

condições de drenagem do terreno. Todas as feições de erosão identificadas na área ou 

que, de alguma forma, se originaram das alterações ocasionadas pela obra, deverão ser 

corrigidas ou estabilizadas no menor prazo possível e;  

o Manutenção periódica no sistema de drenagem verificando possíveis anomalias, tais 

como rachaduras, transbordamento, entupimentos, necessidades de limpeza, outros. 
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o Implantação de bacias de sedimentação e contenção dimensionados para o volume de 

chuva esperado para o período em que estiver sendo realizado as atividades de 

terraplenagem 

o Implantação de estruturas de reaproveitamento de água de chuva no sistema de 

drenagem pluvial (bacias de contenção) 

 

 Canteiro de Obras 

 

Para a fase de implantação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, o 

canteiro de obras e as frentes de trabalho, de forma complementar aos banheiros químicos, 

terão contêineres sanitários acoplados a fossas-estanque com coleta periódica do esgoto 

por empresa especializada, caminhão limpa-fossa. Essas instalações sanitárias atenderão 

às disposições das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 

especialmente NR 18 e NR 24. Para operação e manutenção do canteiro deverão ser 

previstos dispositivos de rotinas que não só atendam às prescrições básicas de conforto, 

higiene e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os transtornos que 

possam ser causados à população vizinha, como: ruídos, poeira, bloqueio de acessos, etc. 
 

 Sistema de Abastecimento de Água  

 

A água para a fase de implantação dos empreendimentos (obras e consumo humano) será 

captada a partir de poços profundos, tendo como alternativa o fornecimento de água por 

meio de caminhões pipa, caso os poços não estejam prontos e outorgados; além disso, 

deverá ser procedido o reaproveitamento de água de chuva no sistema de drenagem pluvial 

(bacias de contenção). A água será armazenada em reservatórios apropriados para atender 

as instalações do canteiro, sendo construído um sistema provisório de abastecimento de 

água, constando de reservatório elevado e rede de distribuição. 

 

A qualidade requerida para água potável deverá atender aos parâmetros estabelecidos pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04, que estabelece padrão de potabilidade de água 

para consumo humano. Está previsto o monitoramento semestral do padrão de potabilidade 

da água potável por meio de coleta e análise da água contida no reservatório e nos poços 

de abastecimento.  

 

Todo sistema de abastecimento deverá estar protegido contra contaminação, especialmente 

caixas d'água e poços, através da escolha adequada de sua localização, da utilização de 

cercas, sobrelevações e dispositivos similares. 

 

 Sistema de coleta e tratamento de efluentes líquidos  

 

Os efluentes líquidos domésticos a serem gerados durante as obras serão provenientes do 

canteiro de obras, frentes de obras e instalações como:  escritórios, refeitórios, oficinas, 

instalações de manutenção, sanitários, outros. Para os efluentes domésticos, as frentes de 



  50125-EV-RT002-0 

 

 10-8  

obras serão dotadas de banheiros químicos, cuja destinação será dada por caminhões suga-

rápido até o destino final, devidamente licenciado. 

 

Em complementação aos banheiros químicos, o canteiro de obras e as frentes de trabalho 

terão contêineres sanitários acoplados a fossas-estanque com coleta periódica do esgoto 

por empresa especializada, caminhão limpa-fossa. Essas instalações sanitárias atenderão 

às disposições das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 

especialmente NR 18 e NR 24. 

 

 Sistema de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

 

O controle de resíduos sólidos terá por objetivo diminuir os riscos de contaminação do solo 

e dos corpos d’água pelo manuseio, tratamento e disposição inadequados dos resíduos 

sólidos gerados durante a execução das obras e promover o pleno atendimento das 

diretrizes preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 

12.305/10. Os resíduos sólidos previstos na fase de implantação da UTE Novo Tempo são 

classificados conforme Resolução Conama nº 307/2 e Norma ABNT NBR 10.004/04: 

 

o Resolução Conama nº 307/02 

 

 Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

 Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

 Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas especificas. 

 Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas. 

 

o Norma ABNT NBR 10.004:04: 

 

 Resíduos perigosos - Classe I: oleosos e latas de tinta vazias, lã de rocha, bem como 

tambores, panos, estopas, papéis etc., contaminados por graxa, óleo ou tintas; 

 Resíduos Não Perigosos Não Inertes – Classe II A: Resíduos de varrição, orgânicos;  

 Resíduos Não Perigosos Inertes – Classe II B: Papel, papelão, latas de alumínio, 

plástico, e outros provenientes das estruturas de apoio como escritórios, refeitório, 

almoxarifado, etc. 

 

Primeiramente, os resíduos gerados deverão ser segregados em recipientes identificados e 

estocados temporariamente para posterior destinação adequada. Os resíduos orgânicos 

serão encaminhados para aterros sanitários da região, contanto que estes possuam 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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capacidade de suporte e as devidas licenças ambientais. Os resíduos inertes deverão ser 

encaminhados para aterro de resíduos inertes, quando da impossibilidade de 

coprocessamento ou reciclagem e os domésticos para aterro sanitário.  

 

As embalagens decorrentes dos equipamentos e materiais poderão ser encaminhadas para 

reciclagem e ou coleta seletiva.  

 

Devido à geração de resíduos oleosos, relacionados à operação e manutenção dos 

equipamentos e veículos pesados, existe risco potencial de derramamento de combustíveis 

e lubrificantes durante as atividades previstas. De modo geral, os possíveis derramamentos 

costumam ser em pequenos volumes, não sendo previstos derrames em solo exposto. Nos 

locais de abastecimento, oficina, etc., está prevista a impermeabilização do piso e a 

instalação de caixas separadoras de água e óleo.  

 

Os resíduos oleosos serão encaminhados, quando possível, para empresas recuperadoras 

de óleo devidamente licenciadas. Quando da negativa da possiblidade, os resíduos oleosos 

serão destinados aos aterros industriais licenciados. 
 

 Sistema de Transporte 

 

Visando a minimizar impactos gerados pelas operações de transporte durante as obras civis 

e infraestrutura básica, as equipes de operadores de máquinas e de equipamentos deverão 

ser orientadas quanto aos cuidados relativos ao trânsito. Em conjunto deve-se optar pelo 

transporte de insumos em horários comerciais alternativos, evitando os horários de pico das 

localidades e rodovias. 

 

São previstas medidas de sinalização de obra, as quais compreendem o conjunto de 

providências destinadas a alertar e prevenir os trabalhadores e a população residente no 

entorno sobre os riscos de acidentes envolvendo as atividades construtivas. O trânsito nas 

vias deverá ser fiscalizado, de forma a garantir o respeito à sinalização e aos limites de 

velocidade. 
 

 Ruídos e Vibrações 

 

Durante a fase de implantação da UTE Novo Tempo, o incremento sonoro e vibratório será 

proveniente do tráfego de veículos e maquinário nas vias de acesso e na área do projeto e 

da construção propriamente dita do empreendimento. Ressalta-se que o tráfego de veículos 

oriundos das obras será exclusivamente no período comercial, evitando conflitos no tráfego 

de veículos no período noturno. 

 

Como forma de controlar e mitigar este incremento sonoro e vibratório oriundos das obras 

deverão ser implantadas as seguintes medidas: 

 

 Manutenção de veículos e equipamentos para controle da emissão de ruído e vibração; 
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 Priorização de equipamentos com baixos índices de ruídos; 

 Manutenção das vias internas de acesso, com circulação de caminhões e maquinários, 

para que não haja impacto da suspensão dos veículos e assim incremento de vibração; 

 Definir e fiscalizar os limites de velocidade nas vias internas do projeto; e 

 Manter as vias de circularão em boas condições, sem buracos, para que não haja impacto 

da suspensão dos veículos e assim incremento de vibração. 

 

 Emissões Atmosféricas 

 

Os potenciais impactos sobre a qualidade do ar durante a fase de implantação serão pouco 

significativos, basicamente, às atividades de operação de veículos e máquinas; instalação e 

mobilização de canteiro de obras e terraplenagem. Quando aplicáveis deverão ser 

fornecidos equipamentos de proteção individual (EPI) adequados aos trabalhadores. 
 

Os responsáveis pelas obras deverão adotar, no mínimo, as seguintes medidas:  

 

 Umectação das vias de acesso não pavimentadas e áreas com solo exposto; 

 Proteção de caçambas dos caminhões de transporte de materiais em percursos externos; 

 Lavagem de vias de acesso internas pavimentadas (se necessário); 

 Definição de limites de velocidade dos veículos em vias internas sem pavimento; 

 Permissão à circulação apenas de veículos autorizados nas áreas envolvidas; e 

 Manutenção da frota de veículos, evitando emissões excessivas de gases e partículas 

(fumaça preta) provenientes dos motores de combustão dos veículos e máquinas. 

 

Para evitar o carreamento de sedimentos para fora dos limites dos empreendimentos serão 

instaladas bacias de sedimentação e contenção dimensionados para o volume de chuva 

esperado para o período em que estiver sendo realizado as atividades de terraplenagem. 
 

 Contratação e Mobilização de Mão de Obra 

 

Devido ao processo de desenvolvimento industrial e socioeconômico na região, conduzido 

pela consolidação dos atuais empreendimentos do Clipa, há disponibilidade de mão de obra 

capacitada (não especializada e especializada) na região, e portanto, deverão ser 

contratados preferencialmente trabalhadores residentes dos municípios de São João da 

Barra e Campos dos Goytacazes, evitando fluxo de trabalhadores de outras regiões. 

 

Caso as empresas empreiteiras responsáveis pelas atividades de implantação identifiquem 

a necessidade de alojamento, este deverá ser implantado preferencialmente em locais 

próximos às obras e com infraestrutura básica. 

 

 Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador  

 

As empresas contratadas para as obras deverão atender, no mínimo, aos seguintes quesitos 

na admissão de funcionários: 



  50125-EV-RT002-0 

 

 10-11  

 

 Execução de exames médicos admissionais preconizados por lei; 

 Encaminhamento de portadores de moléstias infectocontagiosas ao sistema público de 

saúde para tratamento; 

 Realização de exames admissionais específicos nos locais identificados como áreas de 

risco de Doenças Transmitidas por Vetores (DTV), visando assegurar o controle de 

introdução e disseminação de doenças (malária, febre amarela, dengue, leishmaniose e 

doença de Chagas); 

 Fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) compatíveis com 

a função; e 

 Registros detalhados dos atendimentos médicos ambulatoriais e/ou de emergência, 

incluindo o controle de vacinas aplicadas aos empregados da obra. 

 

As empresas assumirão inteira responsabilidade pelas condições de segurança dos 

empregados dentro do ambiente de trabalho, higiene e medicina do trabalho, que deverão 

estar em conformidade com a Lei nº 6.514/77 e Portaria MT nº 3.214/78. Assumirão ainda 

as responsabilidades fixadas nessas normas, bem como acatarão as exigências específicas 

que lhes sejam feitas pela fiscalização da GNA durante a execução das obras. 

 

As empresas serão responsáveis pela segurança na execução de seus serviços e pelos atos 

de seus empregados que resultem em acidentes no trabalho. Cabe às empresas 

implementar, conforme legislação, os seguintes programas de Saúde e Segurança: 

 

 Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA) conforme NR-9; 

 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

(PCMAT) conforme NR-18 e; 

 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme NR-7, do seu 

pessoal e da(s) sua(s) subcontratada(s), contendo nome do Médico do Trabalho, 

empregado ou não da empresa, responsável pelo PCMSO. 

 

As empresas deverão, com base no mapa de riscos, planejar os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) necessários a cada tipo de serviço. O fornecimento, controle e 

obrigatoriedade ao uso deverá estar de acordo com a NR-6. Deverão ainda sinalizar as 

áreas indicando a obrigatoriedade e o tipo adequado de EPI a ser usado.  

 

 Treinamento Ambiental do Trabalhador 

 

O objetivo geral desta ação é informar e conscientizar os trabalhadores envolvidos nas 

atividades de execução da obra sobre a importância a respeito do meio ambiente e orientá-

los para execução cotidiana de ações ambientalmente corretas. 

 

O programa de treinamento ambiental dos trabalhadores, sob responsabilidade das 

empresas contratadas, deverá contemplar a realização de palestras, direcionadas para o 
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envolvimento e a sensibilização dos funcionários, com foco nas atividades diretamente 

vinculadas à execução da obra, bem como às características socioambientais da região e 

os hábitos e costumes das comunidades locais. 

 

10.1.4 Cronograma de Execução  

 

As atividades deste PGAO foram estruturadas especificamente para serem desenvolvidas 

durante a fase de implantação da primeira unidade geradora (UTE-1) da UTE Novo Tempo, 

prevista para 39 (trinta e nove meses). A equipe deverá contar minimamente com 

profissionais com experiência em fiscalização de obras, com domínio dos temas águas, 

efluentes, resíduos, segurança do trabalho e saúde. 
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10.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Neste programa são apresentados os procedimentos gerais para o gerenciamento de 

resíduos sólidos previstos para a fase de operação da UTE Novo Tempo, de forma a garantir 

a qualidade ambiental da área do empreendimento e das áreas vizinhas, por meio de boas 

práticas de disposição e tratamento dos resíduos gerados, evitando assim a contaminação 

do solo e das águas, além de não interferir nos habitats das biotas e terrestre. 

 

10.2.1 Justificativas 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos justifica-se pela exigência legal e necessidade 

ambiental de assegurar que todos os resíduos gerados na operação da UTE Novo Tempo 

sejam devidamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados e dispostos, 

atendendo integralmente aos padrões de referência estabelecidos pela legislação vigente. 

 

10.2.2 Objetivos 

 

O presente programa visa estabelecer e especificar os requisitos relacionados às atividades 

de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na operação do empreendimento. Os 

objetivos, por sua vez, convergem à hierarquia da gestão dos resíduos: (i) não geração; (ii) 

redução; (iii) reutilização; (iv) reciclagem; (v) tratamento dos resíduos; e (vi) disposição final 

dos rejeitos. A aplicabilidade desses objetivos e princípios acima citados se dará por 

intermédio dos instrumentos de coleta seletiva, sistemas de logística reversa, reciclagem e 

incentivo ao desenvolvimento de cooperativas. 

 

Nos moldes acima citados, serão empregadas as diretrizes da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) em toda a cadeia de tratamento dos resíduos e rejeitos sólidos descartados 

no empreendimento, nas etapas de coleta, segregação, armazenamento, transporte interno 

e externo, e disposição final.  

 

10.2.3 Procedimentos Metodológicos 

 

AÇÃO I: Banco de Dados  

 

Preenchimento de banco de dados contendo informações relacionadas aos resíduos sólidos 

que gerados nas áreas operacionais do UTE Novo Tempo. O banco de dados apontará os 

tipos de resíduos, sua classificação e os quantitativos. Segundo a Norma NBR 10.004:2004 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os resíduos sólidos podem ser 

classificados da seguinte forma: 

 

 Resíduos Classe I - Perigosos: aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, que 

podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente.  
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 Resíduos Classe II – Não Perigosos: 

o Classe IIA – não inertes: aqueles que podem ter propriedades como 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; 

o Classe IIB - inertes: são aqueles que, após contato com água, da forma padronizada 

pela NBR 10.006 (Solubilização de Resíduos) não tenham nenhum de seus 

constituintes solubilizados em concentrações superiores àquelas dos padrões de 

potabilidade, excetuando-se os parâmetros de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

 

AÇÃO II: Gerenciamento e Destinação dos Resíduos 

 

Os resíduos sólidos gerados na fase de operação da UTE Novo Tempo serão classificados 

quanto à sua natureza, segundo a norma NBR 10.004:2004 da ABNT e demais normas 

brasileiras associadas e deverão ser acondicionados em recipientes adequados, conforme 

Resolução Conama nº 275/01. 

 

Todos os resíduos que necessitem ser armazenados transitoriamente, antes de seu envio 

para o sistema de destinação final e deverão ter suas quantidades e características 

anotadas. Para resíduos estocados em tanques, o local será provido de bacia de contenção 

impermeabilizada, sem rachaduras, com volume suficiente para reter eventuais vazamentos 

e ou derramamentos.  

 

Para os resíduos recicláveis, a exemplo do papel, plástico, vidro e metal, serão adotadas 

medidas de coleta diferenciada por cor e localizados em pontos estratégicos. As baterias 

usadas serão mantidas sobre bandejas capazes de reter eventuais vazamentos, em área 

abrigada, até que sejam encaminhadas para o sistema de destinação final. 

 

Os resíduos constituídos por materiais contaminados serão coletados na fonte de geração 

e estocados em tambores metálicos, com as devidas identificações. Os tambores serão 

abrigados em área coberta e com sistema de drenagem apropriado até o encaminhamento 

para destinação final. 

 

Os resíduos de óleos lubrificantes serão coletados diretamente em tambores metálicos, os 

quais serão armazenados com as devidas identificações e em área abrigada e com sistema 

de drenagem apropriado, até que sejam encaminhados para sistemas de tratamento e/ou 

destinação final. Observa-se que todos os tambores deverão estar providos de tampas e 

fechados com cinta, antes de serem transportados. Todos os resíduos terão transporte e 

destinação final feitos por meio de empresas devidamente credenciadas para este propósito. 
 

AÇÃO III:  Manifesto e Inventário de Resíduos  

 

Sincronizado com o banco de dados, os manifestos e inventários relacionados aos resíduos 

gerados nas áreas operacionais da UTE deverão ser registrados, respectivamente, nos 

moldes da Diretriz INEA DZ-1310.R-7 – Sistema de Manifesto de Resíduos, e Resolução 

Conama nº 313/02 – Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 
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 AÇÃO IV: Certificados de Destinação Final 

 

Os receptores de resíduos serão solicitados a emitir um Certificado de Destinação Final 

(CDF), especialmente para resíduos perigosos e ou especiais. Caberá à GNA o 

armazenamento das evidências de destinação adequada a cada tipologia de resíduo. 

 

10.2.4 Cronograma de Execução  

 

O gerenciamento de resíduos será contínuo durante toda a fase de operação do 

empreendimento, prevista para 25 (vinte e cinco) anos. 
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10.3 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Neste programa são apresentados os procedimentos gerais para o gerenciamento dos 

efluentes líquidos gerados durante a fase de operação da UTE Novo Tempo, de forma a 

garantir a qualidade ambiental da área de influência dos empreendimentos, evitando assim 

a contaminação do solo; águas e ambientes costeiros. 

 

Destaca-se que o monitoramento da qualidade dos efluentes líquidos no ponto de 

lançamento dos emissários submarinos dedicados será apresentado no Programa de 

Monitoramento das Águas Marinhas. 

 

10.3.1 Justificativas 

 

O gerenciamento dos efluentes líquidos justifica-se pela necessidade de assegurar que o 

lançamento dos efluente estejam conforme a Resolução Conama no 430/11, que dispõe 

sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, assegurando, assim, a qualidade 

ambiental do corpo receptor. Os efluentes líquidos gerados pela UTE Novo Tempo serão: 

 

 Purga das torres; 

 Esgotos sanitários; 

 Efluente contaminado, eventual óleo coletado pela rede de esgoto oleoso e/ou retido em 

separadores de óleo. 

 

Estes efluentes serão tratados em separado no site da UTE, atendendo aos limites da 

Resolução Conama no 430/11 e posteriormente encaminhados aos emissários submarinos 

dedicados para lançamento no mar. Deste modo torna-se necessário o monitoramento dos 

efluentes para constatar seu atendimento conforme a referida Resolução, evitando, assim, 

quaisquer alterações na qualidade das águas continentais e marinhas e solo. 

 

10.3.2 Objetivos 

 

O programa visa o gerenciamento da qualidade dos efluentes líquidos (industriais e 

sanitários) gerados na operação da UTE Novo Tempo, de acordo com parâmetros 

estabelecidos na Resolução Conama no 430/11, antes de seu lançamento no mar por meio 

dos emissários submarinos. 

 

 10.3.3 Procedimentos Metodológicos 

 

AÇÃO I: Planejamento  

 

A primeira ação a ser desenvolvida é a seleção dos pontos a serem monitorados, visando a 

garantir a identificação de quaisquer alterações nas características dos efluentes. 
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O correto planejamento das atividades é de fundamental importância para o bom 

desempenho dos trabalhos, envolvendo as seguintes atividades: 

 

 Logística da coleta: facilidades de acesso aos locais de coleta, tempo para coleta e 

preservação das amostras, tempo necessário para envio das amostras ao laboratório, 

tendo sempre em vista os tempos de validade das amostras, sua estabilidade e a 

disponibilidade do laboratório em efetuar as análises dentro do prazo previsto; 

 Condições especiais: verificação de condições específicas nos locais de coleta que 

exijam equipamentos ou cuidados especiais; 

 Listas de verificação: preparação de listas contendo o tipo e a quantidade de análises a 

serem efetuadas para possibilitar o dimensionamento dos materiais necessários aos 

trabalhos, tais como: frascos, preservantes químicos, fichas de coleta, equipamentos de 

segurança, etc.; 

 Contato com laboratório responsável pelas análises, para envio prévio da programação 

de coleta e análises desejadas, bem como verificação de atendimento ao programa; e 

 Alocação de pessoal devidamente treinado para os trabalhos a serem desenvolvidos, 

incluindo supervisor e auxiliares. 

 

AÇÃO II: Seleção dos Pontos de Monitoramento  

 

Os pontos de monitoramento estarão localizados, minimamente, nos pontos de saída dos 

sistemas de tratamento de efluentes (ETE), tanque de neutralização e caixas separadoras 

de água e óleo (SAO). 

 

AÇÂO III:  Seleção dos Parâmetros de Monitoramento 

 

O programa deverá analisar os seguintes parâmetros estabelecidos para cada tipo de 

efluente segundo Resolução Conama no 430/11 (QUADRO 10.3.3-1), sendo que 

anteriormente ao lançamento de efluentes por meio do emissário submarino, os parâmetros 

avaliados deverão ser comparados com a Resolução Conama no 357/05 para águas salinas 

- Classe 1. 
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QUADRO 10.3.3-1 

PARÂMETROS POR TIPO DE EFLUENTE 

 

Efluente Parâmetros Periodicidade 

Efluentes 
SAO 

- pH 
- Óleos e graxas 
- Sólidos 

Mensal 

Efluentes 
Tanque de Neutralização 

- pH 
- Temperatura 
- Condutividade 
- DBO / DQO 
- Sólidos dissolvidos 
- Salinidade 
- Sulfeto 
- Sulfato 
- Série nitrogenada 

- Diário: pH, temperatura 
e salinidade; 
- Mensal: demais 
parâmetros. 

Efluentes 
Esgotos Sanitários (ETE) 

- pH 
- Temperatura 
- Materiais sedimentáveis 
- Sólidos Dissolvidos 
- Coliformes Fecais 
- Nitrogênio Amoniacal 
- Fósforo 
- DBO / DQO 
- Óleos e graxas 
- Materiais flutuantes 
- Salinidade 
- Sulfeto 
- Sulfato 

- Diário: pH, temperatura 
e salinidade 
- Mensal: demais 
parâmetros 

Efluentes 
Entrada do Emissário 

Submarino 

Todos os parâmetros da Seção II “Das 
Condições e Padrões de Lançamento de 
Efluentes” da Resolução Conama 430/11, 
acrescido de salinidade, fósforo, nitrogênio 
amoniacal, coliformes fecais e sólidos 
dissolvidos 

- Diário: pH, temperatura 
e salinidade 
- Mensal: demais 
parâmetros 

 

AÇÃO II: Execução das coletas e parâmetros 

 

A execução dos trabalhos de campo envolverá o acesso aos locais de coleta, com os 

materiais e equipamentos necessários, devendo a coleta e a preservação das amostras, de 

acordo com os procedimentos estabelecidos em normativas técnicas aplicáveis e/ou 

procedimentos consagrados em literatura especializada.  

 

As técnicas de coleta deverão levar em consideração a matriz a ser amostrada, o tipo de 

amostragem e também o tipo de análise a ser solicitada (análises físico-químicas, 

microbiológicas, etc.). As amostras deverão ser coletadas em volume suficiente para cada 

análise, em frascos adequados e devidamente identificados para análise em laboratório 

acreditados pelo INMETRO ISO 17025.  

 

AÇÃO III: Compilação e tratamento dos dados  

 

Após cada campanha de amostragem, os dados coletados em campo e os resultados das 

análises laboratoriais deverão ser compilados em planilhas contendo no mínimo: 
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 Identificação do ponto amostrado (georreferenciamento - UTM-SAD 69); 

 Caracterização da amostra; 

 Parâmetros analisados; 

 Resultados obtidos; e 

 Valores máximos permitidos de acordo com a legislação pertinente. 

 

Estes resultados permitirão uma análise dos padrões de qualidade estabelecidos pela 

legislação aplicável, evidenciando eventuais alterações. Deverão ser avaliadas também, em 

função dos resultados, ações corretivas que se façam necessárias. 

 

AÇÃO IV: Análise Crítica e Proposição de Medidas 

 

Será realizada análise crítica dos dados de cada campanha de monitoramento realizada, de 

modo a verificar se foram atendidos os padrões estabelecidos na legislação vigente. A 

proposição das medidas preventivas e ou corretivas será específica para cada situação.  

 

10.3.4 Cronograma de Execução 

 

Este programa deverá ser contínuo para a fase de operação da UTE Novo Tempo.  
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10.4 PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 

 

Este programa será desenvolvido e implementado com base nas Resoluções Conama nos 

05/89, 03/90, 08/90 e 382/06, e deverá incluir as atividades de controle e monitoramento das 

emissões da UTE Novo Tempo, assim como o monitoramento da qualidade do ar e da 

meteorologia da área de influência direta do empreendimento. Sendo assim este programa 

será composto por 2 subprogramas: 

 

 Subprograma de Monitoramento de Emissões Atmosféricas; e 

 Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia. 

 

10.4.1 Subprograma de Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

 

Este subprograma visa a monitorar a emissão de poluentes emitidas pelas chaminés das 

turbinas da UTE Novo Tempo, durante a operação da unidade industrial, onde o único 

combustível utilizado será o gás natural. 

 

Destaca-se que as turbinas a gás previstas para UTE Novo Tempo (modelo GE 7HA.02) são 

da classe “H”, de última geração, projetadas para queima exclusiva de gás natural em 

combustor seco com baixos níveis de emissão de NOx (dry low-NOx combustor). Nesse tipo 

de câmaras de combustão o combustível é injetado com excesso de ar em alta velocidade 

e turbilhonado de forma a se reduzir as emissões de NOx, garantindo emissões inferiores a 

50 mg/Nm³ de NOx, atendendo plenamente a Resolução Conama no 436/11.  

 

As emissões de CO são baixas para cargas acima de 50% devido ao alto grau de eficiência 

do processo de combustão. Normalmente o teor de enxofre no gás natural pode ser 

considerado desprezível. Mesmo assim, as chaminés estarão equipadas com tomadas de 

amostra dos gases lançados na atmosfera e de um sistema de monitoramento contínuo, 

com objetivo de operar a UTE sempre dentro dos parâmetros ambientais estabelecidos. 

 

Ressalta-se que as turbinas a gás foram dimensionadas para que os gases de saída nas 

chaminés atendam às características estabelecidas pelas normas e legislações vigentes. 

Cada chaminé deverá ser dotada de ponto de amostragem e monitoramento contínuo das 

emissões gasosas, considerando as medições de NOx, SOx e CO. 

 

10.4.1.1 Justificativas 

 

O monitoramento das emissões dos principais poluentes atmosféricos (NOx, SOx e CO) 

devido à operação da UTE Novo Tempo deverá garantir que estas emissões sejam mantidas 

em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução Conama no 382/06, que 

estabelece limites máximos para emissão de poluentes nas atividades de combustão 

externa utilizando gás natural, e limites de emissão por turbina a gás, conforme Resolução 
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Conama no 05/89, complementada pela Resolução Conama n° 08/90, que instituiu o 

Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (Pronar).  

 

10.4.1.2 Objetivos 

 

O presente subprograma tem como objetivo medir continuamente as emissões de poluentes 

atmosféricos emitidos pelas chaminés da UTE Novo Tempo, gerando informações 

necessárias para a verificação da performance do empreendimento em relação aos limites 

de emissão estabelecidos pela legislação vigente. Os dados gerados serão continuamente 

enviados para os sistemas supervisores da própria UTE e, simultaneamente, para a Central 

de Dados de Qualidade do Ar do Inea. 

 

10.4.1.3  Procedimentos Metodológicos 

 

As fontes emissoras incluídas neste subprograma de monitoramento são as chaminés das 

turbinas a gás da UTE Novo Tempo, considerando os blocos geradores UTE-1 e UTE-2. Os 

parâmetros a serem monitorados de forma contínua (automatizado) provenientes das 

emissões atmosféricas da operação da UTE Novo Tempo são: (i) Óxidos de Enxofre (SOx); 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Monóxido de Carbono (CO). 

 

Todos os poluentes e parâmetros auxiliares citados deverão ser continuamente monitorados 

nas chaminés das caldeiras do empreendimento. A cada 6 (seis) meses deverão ser 

realizadas medições utilizando métodos manuais e amostragem isocinéticas para a 

verificação da conformidade dos sistemas de medição automatizados instalados.  

 

A verificação do atendimento aos limites de emissão deverá ser efetuada conforme métodos 

de amostragem e análise especificados em normas técnicas cientificamente reconhecidas e 

aceitas pelo Inea (Resolução Conama no 382/06). 

 

Os dados gerados pelos monitores contínuos de emissões atmosféricas (Continuous 

Emission Monitoring System - CEMS) serão enviadas para o Inea, 24 horas por dia e 7 dias 

por semana. Os dados das medições manuais serão enviados ao Inea na forma de 

relatórios, após término da campanha. Diariamente, os dados horários gerados pelo CEMS 

no dia anterior serão validados pela GNA e, se necessário, reenviados ao Inea para, 

eventualmente, substituir os dados brutos anteriormente enviados automaticamente. 

 

10.4.1.4 Cronograma de Execução 

 

As atividades de monitoramento das emissões atmosférica nas chaminés da UTE Novo 

Tempo serão desenvolvidas durante toda a fase de operação. 
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10.4.2 Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia 

 

O monitoramento contínuo da qualidade do ar e das condições meteorológicas da área de 

influência direta da UTE Novo Tempo é a forma mais eficaz de promover o acompanhamento 

sistemático dos níveis de poluentes presentes na atmosfera, bem como do grau de risco aos 

quais os receptores mais sensíveis (população) dessas áreas estarão expostos. 

 

Este subprograma proposto será capaz de cobrir a principal área de influência da UTE Novo 

Tempo, 24 horas por dia e 7 dias por semana, colaborando de forma direta para a 

manutenção da qualidade do ar conforme a Resolução Conama nº 03/90. 

 

10.4.2.1 Justificativas 

 

As emissões atmosféricas provenientes da UTE Novo Tempo apresentam potencial de 

alteração da qualidade do ar do seu entorno, principalmente para os poluentes SOx; NOx e 

CO. Em condições operacionais normais, tais alterações ocorrerão abaixo dos limites 

estabelecidos pelos padrões de qualidade do ar vigentes no Brasil. 

 

Diante do exposto, faz-se necessário o acompanhamento sistemático das concentrações de 

poluentes existentes na área de influência direta do empreendimento, por meio do 

monitoramento contínuo da qualidade do ar, proporcionando a permanente verificação de 

atendimento aos padrões de qualidade do ar vigentes. 

 

As emissões de poluentes em fontes difusas de material particulado e a dispersão dos 

poluentes oriundos de qualquer tipo de fonte emissora são influenciadas pelas condições 

meteorológicas.  

 

Portanto, como forma complementar ao monitoramento da qualidade do ar, faz-se 

necessário o monitoramento contínuo da meteorologia da região, proporcionando 

informações para a gestão atmosférica integrada, com análise de causa, interação, efeito e 

responsabilidade por eventos de alteração da qualidade do ar ocorridos na AID. 

 

10.4.2.2 Objetivos 

 

Monitorar continuamente a qualidade do ar e a meteorologia na AID da UTE Novo Tempo, 

verificando o atendimento aos padrões primários de qualidade do ar estabelecidos pela 

Resolução Conama nº 03/90 na AID da UTE Novo Tempo (QUADRO 10.4.2.2-1).  
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QUADRO 10.4.2.2-1 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 03/90) 

 

Poluentes 

Padrão Primário Padrão Secundário 

Concentração 
(µg/m³) 

Período 
Concentração 

(µg/m³) 
Período 

Partículas Totais em Suspensão 
(PTS) 

80 a 1 ano 60 a 1 ano 

240 24 horas 150 24 horas 

Partículas Inaláveis (PI < 10 µm) 
50 1 ano 50 1 ano 

150 24 horas 150 24 horas 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
80 1 ano 40 1 ano 

365 24 horas 100 24 horas 

Monóxido de Carbono (CO) 
10.000 (9 ppm) 8 horas 10.000 (9 ppm) 8 horas 

40.000 (35 ppm) 1 hora 40.000 (35 ppm) 1 hora 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
100 1 ano 100 1 ano 

320 1 hora 190 1 hora 

Fumaça 
150 24 horas 100 24 horas 

60 1 ano 40 1 ano 

Ozônio (O3) 160 1 hora 160 1 hora 

(a) Média geométrica 

 

10.4.2.3 Procedimentos Metodológicos 

 

O monitoramento da qualidade do ar e das condições meteorológicas de superfície tem o 

objetivo de acompanhar continuamente os impactos decorrentes da implantação e operação 

do empreendimento na sua AID, devendo ser realizado por uma rede devidamente projetada 

para essa finalidade. Preliminarmente sugere-se a instalação de duas (2) estações de 

monitoramento completa de qualidade do ar e meteorologia, cujos detalhamentos de 

localização serão apresentados no âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA) da UTE Novo 

Tempo. Os parâmetros propostos de qualidade do ar e meteorologia a serem monitorados 

nestas estações são apresentados no QUADRO 10.4.2.3-1. 

 

QUADRO 10.4.2.3-1 

PARÂMETROS PROPOSTOS DE METEOROLOGIA E DE QUALIDADE DO AR 

 

Estação 
Qualidade do Ar Meteorologia 

PTS PI SO2 NOX CO HCT O3 DV VV TA UR RS PA PP 

Estação 1               

Estação 2               

PTS: partículas totais em suspensão; PI: partículas inaláveis menores que 10 µm; SO2: dióxido de enxofre; NOX: 

óxidos de nitrogênio (NOX, NO, NO2); CO: monóxido de carbono; HCT: hidrocarbonetos (HCT, CH4 e HCnM); O3: 

ozônio; DV: direção do vento; VV: velocidade do vento; TA: temperatura do ar; UR: umidade relativa do ar; 
RS:radiação solar global; PA: pressão atmosférica; PP: precipitação pluviométrica. 

 

10.4.2.4 Cronograma de Execução 

 

As atividades de monitoramento da qualidade do ar serão desenvolvidas durante toda a fase 

de operação da UTE Novo Tempo.  
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10.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS MARINHAS 

 

Este programa apresenta as ações de monitoramento da qualidade das águas marinhas sob 

influência do lançamento de efluentes líquidos pelos emissários submarinos dedicados da 

UTE Novo Tempo.  

 

10.5.1 Justificativas 

 

Durante a operação da UTE Novo Tempo serão gerados diferentes tipos de efluentes 

(domésticos, industriais e de processo) que deverão ser tratados no site da UTE e 

posteriormente lançados no mar por meio de emissário submarino. De forma a entender a 

dispersão destes efluentes foi realizada a Modelagem Numérica de Dispersão de Efluentes 

para o EIA/Rima do Projeto da UTE Novo Tempo, a qual considerou como efluentes: 

 

 Efluente térmico (purga da torre de resfriamento) com a vazão total de 1,66 m3/s;  

 Esgoto sanitário (tratado) com uma vazão de 0,000278 m³/s; e  

 Água contaminada (efluente contaminado tratado) com vazão de 0,00626 m³/s. 

 

As principais características destes efluentes são apresentadas no QUADRO 10.5.1-1. 

 

QUADRO 10.5.1-1 

CARACTERÍSTICAS DOS EFLUENTES MODELADOS 

 

Efluente Origem Composto 

Concentração 
Inicial Legislação 

Vigente 
Valor de 

Referência 
Pré Trat Pós Trat 

Efluente 
Térmico 

Descarte das 
torres de 

resfriamento 

Temperatura Verão 
(°C) 

31 

430/2011 

Inferior a 40°C no 
descarte e 3°C de 
diferença no limite 
da zona de mistura 

Temperatura 
Inverno (°C) 

27,6 

Esgoto 
Sanitário 

Área 
administrativa  

Sólidos Dissolvidos 
(mg/L) 

500* 400 - - 

DBO (mg/L) 220* 22 - - 

Coliformes fecais 
(NMP/100 mL) 

- 200 274/2000 
250 para categoria 

excelente 

Nitrogênio Amoniacal 
Total (mg/L) 

- 0,4 357/2005 0,4 mg/L N 

Fósforo Total (mg/L) - 0,0062 357/2005 0,0062 mg/L P 

Água 
Contaminada 

Sistema de 
desmineralização 

Sólidos Suspensos 
(ppm) 

100 80 430/2011 
Eficiência mínima 

de remoção de 20% 

Sólidos 
Dissolvidos (ppm) 

750 750 - - 

* Valor de referência: esgoto bruto médio (METCALF & EDDY, 1991) 
Fonte: Tetra Tech, 2015 
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Pode-se notar que dos efluentes citados, o único parâmetro que não está em conformidade 

com o corpo hídrico, antes do descarte e diluição é a temperatura.  

 

A Resolução Conama no 430/11 indica que a temperatura do efluente no momento do 

descarte deve ser inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 

não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura e a diferença inicial entre a 

temperatura do efluente e do corpo receptor da UTE Novo Tempo é de 6,6 °C. Contudo o 

enquadramento da diferença de temperatura entre a pluma e o corpo receptor de 3°C ocorre 

a uma distância horizontal de cerca de 0,5 m e na profundidade de 7 m. 

 

Nesse sentido, justifica-se a necessidade do monitoramento das águas marinhas  visando a 

confirmação dos resultados da modelagem de dispersão dos efluentes lançados pelo 

emissário submarino, verificando quaisquer alterações na qualidade da água marinha e 

subsidiando ações corretivas/mitigadoras quando necessário.  

 

10.5.2 Objetivos 

 

O presente programa de monitoramento visa estabelecer os procedimentos para a 

realização da avaliação da qualidade das águas marinhas, verificando possíveis alterações 

de suas qualidades decorrentes da operação do emissário submarino da UTE Novo Tempo. 

 

10.5.3 Procedimentos Metodológicos 

 

AÇÃO I: Planejamento  

 

A primeira ação a ser desenvolvida é a seleção dos pontos a serem monitorados, visando 

garantir a identificação de quaisquer alterações na qualidade da água marinha, envolvendo 

as seguintes atividades: 

 

 Logística da coleta: facilidades de acesso aos locais de coleta, tempo para coleta e 

preservação das amostras, tempo necessário para envio das amostras ao laboratório, 

tendo sempre em vista os tempos de validade das amostras, sua estabilidade e a 

disponibilidade do laboratório em efetuar as análises dentro do prazo previsto; 

 Condições especiais: verificação de condições específicas nos locais de coleta que 

exijam equipamentos ou cuidados especiais; 

 Listas de verificação: preparação de listas contendo o tipo e a quantidade de análises a 

serem efetuadas para possibilitar o dimensionamento dos materiais necessários aos 

trabalhos, tais como: frascos, preservantes químicos, fichas de coleta, equipamentos de 

segurança, etc.; 

 Contato com laboratório responsável pelas análises, para envio prévio da programação 

de coleta e análises desejadas, bem como verificação se o mesmo pode atender ao 

programa; e 
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 Alocação de pessoal devidamente treinado para os trabalhos a serem desenvolvidos, 

incluindo supervisor e auxiliares. 
 

AÇÃO II: Seleção dos Pontos e parâmetros de Monitoramento  

 

Para a execução deste programa foram selecionadas duas malhas amostrais, sendo: 

 

Malha Parâmetro Pontos Periodicidade 

Malha 1 Temperatura 
9 pontos distribuídos 
dentro e fora da zona 

de mistura 

Trimestral 

Malha 2 

Todos os parâmetros apresentados na 
Seção II “Das Condições e Padrões de 
Lançamento de Efluentes” da Resolução 
Conama 430/11, acrescido de salinidade, 
fósforo, nitrogênio amoniacal, coliformes (E. 
coli) e sólidos dissolvidos 

2 pontos localizados  
dentro e fora da zona 

de mistura 

 

O lançamento de efluentes efetuado por meio de emissários submarinos deve atender, após 

tratamento, aos padrões e condições de lançamento previstas na Resolução Conama no 

430/11, aos padrões da classe do corpo receptor (Resolução Conama no 357/05), após o 

limite da zona de mistura, e ao padrão de balneabilidade (Resolução Conama no 274/00), 

de acordo com normas e legislação vigentes. 

 

AÇÃO II: Execução das coletas 

 

A coleta e preservação das amostras serão realizadas conforme as recomendações do 

"Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Ed." (APHA, 2005). 

As amostras serão coletadas com auxílio de um recipiente de aço inoxidável, lavado a cada 

mudança de ponto de amostragem. Para os parâmetros de campo serão utilizados sensores 

multiparâmetros calibrados. Para análise dos demais indicadores, as amostras coletadas 

serão acondicionadas em frascos, mantidos em caixas de isopor com gelo, devidamente 

lacrados e identificados para transporte ao laboratório. 

 

As metodologias físico-químicas e microbiológicas utilizadas nas análises deverão ser 

reconhecidas e aprovadas pelo órgão ambiental, tais como as estabelecidas pelo “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wasterwater 21th Ed.” (APHA, 2005).  

 

AÇÃO III: Compilação e tratamento dos dados  

 

Após cada campanha de amostragem, os dados coletados em campo e os resultados das 

análises laboratoriais deverão ser compilados em planilhas contendo no mínimo: 

 

 Identificação do ponto amostrado (georreferenciamento - UTM-SAD 69); 

 Caracterização da amostra; 

 Parâmetros analisados; 
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 Resultados obtidos; e 

 Valores máximos permitidos de acordo com a legislação pertinente. 

 

Estes resultados permitirão uma análise dos padrões de qualidade estabelecidos pela 

legislação aplicável, evidenciando eventuais alterações. Deverão ser avaliadas também, em 

função dos resultados, ações corretivas que se façam necessárias. 

 

AÇÃO IV: Análise Crítica e Proposição de Medidas 

 

Será realizada uma análise crítica dos dados de cada campanha de monitoramento 

realizada, de modo a verificar se foram atendidos os padrões estabelecidos na legislação 

vigente. A proposição das medidas preventivas e/ou corretivas será específica para cada 

situação.  

 

10.5.4 Cronograma de Execução 

 

Para a realização deste programa são previstas campanhas trimestrais de monitoramento 

durante toda a fase de operação da UTE Novo Tempo. 
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10.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA 

 

Este programa visa atender às questões relativas à biota marinha, mais especificamente às 

comunidades bentônicas e planctônicas, uma vez que poderão ocorrer variações nos índices 

de diversidade e riqueza de espécies destes grupos, em função do lançamento de efluentes 

líquidos (térmicos, sanitários e de águas contaminadas) sobre os ambientes costeiros 

próximos ao ponto de lançamento dos emissários submarinos da UTE Novo Tempo. 

 

O lançamento destes efluentes será contínuo durante a fase de operação da UTE Novo 

Tempo, prevista para 25 anos, o que pode promover a intensificação de processos de 

colonização dos ambientes rochosos presentes nos enrocamentos do canal de acesso do 

T2, notadamente no molhe norte. 

 

Adicionalmente, este aspecto operacional da UTE Novo Tempo (lançamento de efluentes 

líquidos via emissário submarino) poderá promover também potenciais alterações no 

comportamento das espécies de quelônios ocorrentes na AID do Meio Biótico, notadamente 

na frequência de visitação no entorno do ponto de lançamento dos efluentes (molhe norte), 

devido a um possível aumento na oferta de alimentos.        

 

Entretanto, a caracterização e entendimento destas potenciais alterações nas composições 

planctônicas e bentônicas marinhas, bem como no comportamento de quelônios, só poderão 

ser conhecidos por meio da execução de programas de monitoramento destes aspectos 

ecológicos dos grupos da biota marinha selecionados para este programa como 

bioindicadores destas alterações. 

 

10.6.1 Justificativas 

 

No Capítulo 8.0 – Análise de Impacto foi identificado e avaliado como potencial impacto a 

alteração da composição de comunidades marinhas, que poderá incidir sobre os grupos ao 

longo da operação da UTE, uma vez que, com o início do lançamento dos efluentes líquidos, 

espera-se acréscimo de temperatura (estresse térmico) nos ambientes costeiros próximos 

sob influência da pluma térmica. 

 

Sob esta ótica, programas de monitoramento serão importantes ferramentas para a 

identificação e entendimento deste impacto e, consequentemente, para a adoção de 

medidas de controle adequadas, caso necessário. 

 

10.6.2 Objetivos 

 

Este programa visa a executar o monitoramento da composição e do comportamento de 

comunidades da biota marinha, definidas neste como bioindicadoras dos ambientes 

costeiros da AID dos empreendimentos propostos, potencialmente influenciados pelo 

lançamento dos efluentes líquidos na fase de operação da UTE Novo Tempo. 
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10.6.3 Procedimentos Metodológicos 

 

AÇÃO I: Planejamento  

 

A primeira ação a ser desenvolvida é a seleção dos pontos a serem monitorados, visando a 

garantir a identificação de quaisquer alterações na homeostase das comunidades marinhas 

e ambientes associados. O correto planejamento das atividades é de fundamental 

importância para o bom desempenho dos trabalhos, envolvendo as seguintes atividades: 

 

 Logística da coleta: facilidades de acesso aos locais de coleta, tempo para coleta e 

preservação das amostras biológicas, tempo necessário para envio das amostras ao 

laboratório, tendo sempre em vista os tempos de validade das amostras, sua estabilidade 

e a disponibilidade do laboratório em efetuar as análises dentro do prazo previsto; 

 Condições especiais: verificação de condições específicas nos locais de coleta que 

exijam equipamentos ou cuidados especiais; 

 Listas de verificação: preparação de listas contendo o tipo e a quantidade de análises a 

serem efetuadas para possibilitar o dimensionamento dos materiais necessários aos 

trabalhos, tais como: frascos, preservantes químicos, fichas de coleta, equipamentos de 

segurança, etc.; 

 Contato com laboratório responsável pelas análises, para envio prévio da programação 

de coleta e análises desejadas, bem como verificação se o mesmo pode atender ao 

programa; e 

 Alocação de pessoal devidamente treinado para os trabalhos a serem desenvolvidos, 

incluindo supervisor e auxiliares. 

 

AÇÃO II: Seleção dos Pontos de Monitoramento 

 

Os pontos de monitoramento estarão localizados, pelo menos, ao longo dos ambientes 

costeiros sob influência da pluma térmica dos efluentes líquidos, com ênfase naqueles 

próximos ao ponto de lançamento do emissário submarino no molhe norte do canal de 

acesso do T2. 

 

Como área controle deste monitoramento está prevista aquela localizada imediatamente ao 

sul do molhe sul do Canal de Acesso do T2, similar e especular à área do monitoramento 

das alterações, em termos de diversidade de ambientes e isenta dos efeitos das ações 

potencialmente geradoras de impactos ambientais da UTE Novo Tempo. 

 

AÇÃO III:  Seleção dos Parâmetros de Monitoramento 

 

Os principais parâmetros necessários ao alcance dos objetivos e metas propostos para os 

grupos bioindicadores (bentos, plâncton e quelônios) deverão ser definidos pela equipe 

executora do programa no âmbito do PBA. 
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Os resultados deste programa deverão ser analisados de maneira sinérgica com os 

resultados dos Programas de Gerenciamento de Efluentes Líquidos e de Monitoramento das 

Águas Marinhas da UTE Novo Tempo, bem como de outros programas de monitoramento 

sinérgicos atualmente em execução no âmbito de outros empreendimentos no Clipa. 

 

AÇÃO II: Execução das coletas e parâmetros 

 

A execução dos trabalhos de campo envolverá o acesso aos locais de coleta, com os 

materiais e equipamentos necessários, devendo a coleta e a preservação das amostras 

biológicas ocorrer de acordo com os procedimentos estabelecidos em normativas técnicas 

aplicáveis e/ou procedimentos consagrados pela literatura especializada. 

 

AÇÃO III: Compilação e tratamento dos dados 

 

Após cada campanha de amostragem, os dados coletados em campo e os resultados das 

análises laboratoriais deverão ser compilados em planilhas contendo no mínimo: 

 

 Identificação do ponto amostrado (georreferenciamento - UTM-SAD 69); 

 Caracterização da amostra biológica; 

 Parâmetros analisados; 

 Resultados obtidos; e 

 Inter-relação com os resultados dos programas sinérgicos (Efluentes Líquidos e Águas 

Marinhas). 

 

Estes resultados permitirão evidenciar as potenciais alterações relacionadas ao lançamento 

de efluentes e também deverão ser avaliadas, em função dos resultados, ações corretivas 

necessárias. 

 

AÇÃO IV: Análise Crítica e Proposição de Medidas 

 

Será realizada uma análise crítica dos dados de cada campanha de monitoramento, de 

modo a evidenciar eventuais alterações relacionadas à operação do empreendimento. A 

proposição das medidas preventivas e/ou corretivas será específica para cada situação. 

 

10.6.4 Cronograma de Execução  

 

O monitoramento da composição e comportamento de comunidades da biota marinha 

deverá ser contínuo para a fase de operação do empreendimento, sendo que a sua 

periodicidade será determinada pela equipe responsável pelo programa no âmbito do PBA. 

Este Cronograma de Execução poderá ser revisto, caso o monitoramento evidencie a 

ausência de alterações provocadas pelos efluentes térmicos. Destaca-se a necessidade de 

realização de campanha de background, a ser realizada previamente ao início da operação 

da UTE. 
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10.7 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS) 

 

Este programa possibilitará manter um fluxo constante de informações entre o 

empreendedor e as partes interessadas, reduzindo as expectativas, preocupações e 

anseios; promovendo uma relação harmônica com o empreendimento; assegurando uma 

melhor compreensão acerca das características do empreendimento e dos programas 

ambientais, estreitando as relações do empreendedor com a comunidade local e demais 

públicos de interesse. 

 

10.7.1 Justificativas 

 

Ainda que se trate de uma intervenção em uma área industrial consolidada, com diversos 

empreendimentos instalados e alguns já em operação, uma comunicação entre o 

empreendedor e a comunidade local é necessária para que esta, ao perceber a 

movimentação na área, tenha conhecimento das atividades previstas nas obras de 

implantação. Isso pretende evitar a geração de expectativas e incertezas como, por exemplo, 

a criação de novos postos de trabalho, ou a ocorrência de acidentes de trânsito nas vias do 

entorno, em decorrência da movimentação de veículos e máquinas. Desta forma, torna-se 

fundamental a execução de um Programa de Comunicação Social.  

 

Tal programa deverá possibilitar que a população da área de influência da UTE Novo Tempo 

tenha acesso às informações sobre o empreendimento e às pessoas responsáveis pelo 

PCS. A execução deste programa deverá ser subsidiada pelos meios de comunicação 

disponíveis nas áreas de influência (jornais, revistas, rádios), bem como por aqueles que 

possam ser desenvolvidos pelo empreendedor (folders informativos, sites na internet, canal 

de comunicação direta). Ressalta-se que as ações implementadas por este programa 

também deverão dar suporte a todas as atividades promovidas pelas ações integrantes dos 

outros planos e programas. 

 

A execução de ações de comunicação social está atrelada à necessidade de repasse de 

informações à população das áreas de influência, como forma de garantir a implantação de 

rotinas que promovam a interface entre a GNA e comunidade, de modo a assegurar a 

frequência e confiabilidade das informações fornecidas e recebidas.  

 

10.7.2 Objetivos 

 

Considerando tais premissas, o PCS deverá ter como objetivos: 

 

 Estabelecer e manter um canal de comunicação entre o empreendedor e a comunidade 

por meio de suas organizações sociais, lideranças privadas e públicas; 

 Estabelecer e manter um processo de relacionamento com as partes interessadas no 

empreendimento; 
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 Assessorar a implantação e o desenvolvimento de programas e projetos ambientais, bem 

como das recomendações propostas neste Estudo de Impacto Ambiental; 

 Estabelecer e manter um processo de relacionamento com os funcionários envolvidos;  

 Contribuir para a minimização das interferências da obra na rotina da comunidade 

afetada; 

 Gerenciar as expectativas da população provocadas pelas obras e pela intervenção de 

maneira geral. 

 

10.7.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Tendo por base os dados obtidos nos estudos ambientais realizados para a implantação da 

UTE Novo Tempo, verifica-se que o empreendimento guarda relações diretas e indiretas 

com alguns atores sociais e políticos. Deste modo, foram estabelecidas como atividades 

essenciais do Programa de Comunicação Social: 

 

 Identificação dos diversos públicos de interesse, das formas de tratamento e dos 

instrumentos de divulgação de informações para cada público; 

 Divulgação de informações sobre os impactos ambientais, ressaltando as questões 

ligadas à obra, força de trabalho, possíveis transtornos à população, riscos de acidentes, 

bem como o Cronograma de Execução de execução das obras; 

 Elaboração de materiais informativos, tais como folders, cartazes, boletins informativos 

em conformidade com o público-alvo e com a comunicação a ser feita; 

 Suporte ao desenvolvimento dos outros programas que demandarem algum tipo de 

contato com moradores locais, comunidade, trabalhadores, e demais partes 

interessadas. 

 

10.7.4 Cronograma de Execução  

 

O PCS deverá ser iniciado previamente ao início da fase de implantação dos 

empreendimentos até o término das obras.  
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10.8 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TRABALHADORES (PEAT) 

 

Este PEAT, por meio de ações educativas e de conscientização, permitirá o desenvolvimento 

do conhecimento e pensamento crítico acerca da realidade socioambiental da região, num 

processo de construção da cidadania, visando o protagonismo dos colaboradores na 

tentativa de mudança de um problema socioambiental real e vivido por eles no cotidiano.  

 

10.8.1 Justificativas 

 

O PEAT se faz necessário ainda para contribuir com a interação do público alvo 

(trabalhadores) com as questões ambientais, sociais, econômicas e culturais da região em 

que está inserido, promovendo a sensibilização dessas partes em relação às questões 

socioambientais que permeiam suas atividades cotidianas e que fazem parte do meio no 

qual esses grupos sociais se encontram. A sensibilização dessas partes é um primeiro passo 

para o desenvolvimento de um senso analítico, crítico e propositivo diante das questões de 

caráter social e ambiental. 

 

A execução deste PEAT tem como referência os princípios e objetivos descritos na Política 

Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) e no Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA), tendo os trabalhadores da UTE Novo Tempo como público alvo. 

 

 10.8.2 Objetivos  

 

O objetivo geral desse PEAT é estimular os trabalhadores por meio da educação ambiental 

para a proteção e preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida e garantia 

de sustentabilidade das atividades econômicas e sociais, promovendo ações educativas que 

possam contribuir para a preservação do meio ambiente natural, local e regional, criando 

condições de conscientização da população e trabalhadores sobre sua realidade ambiental. 

Além disso, pretende fazer com que os trabalhadores incorporem a preocupação com o meio 

ambiente em suas atividades cotidianas, contribuindo para a sustentabilidade do 

empreendimento em suas fases de implantação e operação. 

 

10.8.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Em todos os encontros e ações de educação ambiental realizados no âmbito do presente 

PEAT, deverá ser adotado como tema transversal e recorte geográfico a Região Norte 

Fluminense e as transformações sociais, ambientais e econômicas pelas quais ela tem 

passado, notadamente conduzidas pela consolidação do Clipa, no município de São João 

da Barra/RJ. Além disso, devem ser seguidos os princípios relacionados no ProNEA.  

 

O PEAT será executado por meio de quatro ferramentas, a saber: (i) agentes multiplicadores; 

(ii) palestras; (iii) Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente; e Saúde – DDSMS; e (iv) 

Campanhas de Conscientização. 
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Tendo em vista a atual execução de programas socioambientais sinérgico, no âmbito dos 

PBA dos empreendimentos colocalizados no Clipa, este PEAT servirá como ferramenta para 

educação e conscientização acerca das atividades realizadas, os resultados obtidos bem 

como a importância de cada programa para o contexto socioambiental da UTE Novo Tempo, 

alinhando o nível de informações  

 

É importante mencionar ainda que, se a equipe do PEAT considerar necessário, poderá 

recorrer ao apoio do Programa de Comunicação Social para divulgação de ações e 

elaboração de material. 

 

AÇÃO I: Planejamento – Definição de Agenda 

 

Para a implantação e execução das ferramentas citadas, deverá ser elaborada agenda do 

PEAT, a qual deverá definir o conteúdo a ser tratado em cada ação, sua frequência e público 

alvo. Vale destacar que, caso se faça necessário, poderão ser inseridos novos conteúdos e 

temas ao longo do ano, sobretudo se identificada ocorrências ou não conformidades que 

possam ser sanadas pela educação do trabalhador. 

 

AÇÃO II: Agentes Multiplicadores 

 

Essa ferramenta possibilita maximizar a abrangência das ações desenvolvidas pelo PEAT 

para trabalhadores e se faz necessária devido ao número de empregados envolvidos no 

empreendimento. Consiste na realização de palestras junto aos agentes multiplicadores, os 

quais serão responsáveis pelo repasse das informações adquiridas ao contingente de 

trabalhadores sob sua responsabilidade. Essas ações serão realizadas por meio de 

encontros de educação ambiental compostos por módulos, cada um com duração máxima 

de uma hora. A quantidade de módulos, bem como sua frequência, serão definidos na 

elaboração da Agenda, pela equipe de Educação Ambiental, no âmbito do respectivo PBA. 

 

AÇÃO III Palestras sobre Meio Ambiente 

 

As palestras consistem em apresentação oral sobre uma temática pré definida com o auxílio 

de ferramentas audiovisuais e material didático, caso necessário, com duração de até uma 

hora. A realização de palestras sobre meio ambiente será a ferramenta pela qual será 

promovida a educação ambiental dos agentes multiplicadores e poderá também ser utilizada 

para demais trabalhadores, caso a equipe do PEAT julgue pertinente. 

 

AÇÃO IV: Diálogos Diários 

 

Os diálogos diários buscam inserir na rotina dos trabalhadores instruções sobre aspectos de 

segurança, meio ambiente e saúde, relacionados às atividades por eles desempenhadas.  
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AÇÃO V: Campanhas de Conscientização 

Durante a elaboração da Agenda deverá ser considerada a realização de campanhas de 

conscientização, as quais deverão ser apoiadas pelo Programa de Comunicação Social. 

Todas as atividades realizadas deverão ser registradas por meio de fotografias e por lista de 

presença devidamente assinada por todos os participantes. 

10.8.4 Cronograma de Execução 

O detalhamento das ações, registros realizados e resultados obtidos deverão ser 

consolidados em Relatórios Semestrais, os quais serão enviados para o Inea. 
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10.9 PROGRAMA DE CONTROLE DE TRANSPORTE E TRÁFEGO (PCTT) 

 

Durante a fase de implantação (obras) da UTE Novo Tempo faz-se necessário que se 

estabeleçam ações e diretrizes para que o transporte rodoviário na região ocorra de forma 

adequada e organizada, causando o mínimo de transtorno aos usuários da rede viária 

afetada, aos pedestres, aos moradores locais e ao meio ambiente. 

 

O planejamento do transporte e controle de tráfego durante as obras implica em estabelecer 

ações de ordenamento e controle do tráfego e transporte de trabalhadores e de cargas nas 

vias de acesso ao empreendimento, bem como ações de educação e conscientização da 

população e motoristas. 

 

10.9.1 Justificativas 

 

Este programa se justifica pela aquisição de informações sobre as condições e uso das vias 

de acesso ao empreendimento e comunidades localizadas em seu entorno, visando 

identificar possíveis interferências do mesmo e sugerir medidas de controle, prevenção, 

mitigação, ou alternativas, auxiliando o empreendedor, poder público e comunidade a 

desenvolver o uso compartilhado ou criação de alternativas da malha viária de forma 

harmoniosa, aumentando sua segurança e reduzindo transtornos à todos usuários. 

 

Portanto, este programa justifica-se também pela necessidade de realização da 

conscientização dos motoristas, da GNA e terceiros, para a prática da condução defensiva, 

evitando acidentes, aumentando a segurança no trânsito, em respeito às comunidades do 

entorno da UTE Novo Tempo. 

 

10.9.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desse PCTT é promover a disciplina e o monitoramento do tráfego de 

veículos gerado pelas atividades de implantação da UTE Novo Tempo, por meio da 

proposição de estratégias de manutenção e melhorias da malha viária. 

 

São objetivos específicos desse PCTT: 

 

 Controlar e divulgar informações sobre o trânsito para os motoristas e comunidades do 

entorno do empreendimento. 

 Identificar e propor melhorias para as condições de pavimentação e sinalização das 

principais vias de acesso ao empreendimento. 

 Implementar ações de conscientização, de forma à promover a educação no trânsito, 

reduzindo a ocorrência de acidentes e aumentando a segurança. 

 Estabelecer as rotas que devem ser utilizadas para instalação e operação do 

empreendimento pelos motoristas envolvidos. 
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 Delimitar ações de ordenamento do tráfego dentro do empreendimento buscando a 

redução de acidentes e aumento da segurança. 

 

10.9.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para o atendimento aos objetivos anteriormente listados, as atividades a serem realizadas 

no âmbito deste Programa foram divididas em ações estruturais; de controle e 

monitoramento; educativas e de sensibilização. As metodologias propostas para a sua 

execução encontram-se listadas a seguir. 

 

AÇÃO I Definição de rotas e Plano de Tráfego 

 

O empreendedor e seus subcontratados deverão elaborar um rotograma, indicando as vias 

principais a serem obrigatoriamente utilizadas pelos veículos de carga e de transporte 

coletivo, de forma a não impactar o tráfego de veículos nas vias secundárias e estradas 

vicinais existentes na região. O rotograma deverá incluir, como vias principais, a BR-101, 

que liga Espírito Santo ao Rio de Janeiro, a BR-356, que liga a região de Campos dos 

Goytacazes ao litoral norte fluminense, a RJ-240, que liga o distrito de Amparo à portaria 

principal do empreendimento, as rodovias municipais SB-02, SB-24, SB-42 e SB-54, bem 

como as demais vias de acesso e portarias criadas para atendimento ao empreendimento. 

 

AÇÃO II Realização de campanhas de conscientização e treinamentos 

 

 Treinamento para Motoristas 

 

O conteúdo programático do treinamento abordará os seguintes temas principais: 

 

o Leis de trânsito e sua importância. 

o Direção defensiva. 

o Vias de acesso e suas condições de tráfego. 

 

 Blitz Educativas 

 

Para promoção das blitz educativas deverão ser obtidas autorizações das autoridades de 

trânsito local, tais quais: Secretaria de Transporte e Coordenadoria de Defesa Civil e Guarda 

Municipal, do município de São João da Barra. Deverão ser providenciados todos os 

materiais necessários para execução do evento, como tenda para abrigo dos colaboradores 

envolvidos na ação, água mineral, carro de apoio, EPI, material de sinalização e divulgação.  

 

Após a instalação da estrutura da blitz, deverá ser procedida a abordagem dos 

veículos/pedestres, com a ajuda das devidas autoridades de trânsito local, com orientação 

dos usuários da via sobre: 
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o Velocidade máxima permitida para a via em questão. 

o Lixo e meio ambiente. 

o Uso do cinto de segurança. 

o Presença de animais nas vias. 

o Trânsito de pedestres. 

o Uso indevido de celulares no trânsito. 

 

Deverão, ainda, ser identificados os motoristas/pedestres que trafegam a serviço das obras 

da UTE Novo Tempo, monitorando: 

 

o Presença de selo recebido nas vistorias das contratantes. 

o Porte de crachá pelos usuários. 

o Análise da carga (cheia ou vazia). 

o Presença de tacógrafo nos veículos. 

o Condições físicas de para-brisa, pneus, iluminação, etc. 

o Validade do extintor transportado. 

 

Essa ação deverá ocorrer periodicamente, durante a implantação do empreendimento, e 

possuirá como público todos os usuários das vias selecionadas para realização das ações. 

 

AÇÃO III Manutenção e implantação de sinalização interna 

 

Nas vias internas do empreendimento deverão ser instaladas sinalizações, segundo 

procedimentos recomendados pela Lei n° 9503/97, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), observando-se as dimensões mínimas estabelecidas por tipo de via 

conforme Resolução Contran n° 180/05. Além disso, deverá ser realizada a manutenção e 

o monitoramento das sinalizações já existentes, de forma contínua, mediante a prática de 

rondas semanais. 

 

AÇÃO IV Monitoramento de acidentes de trânsito 

 

A ocorrência de acidentes de trânsito deverá ser monitorada com o objetivo de registrar 

informações que subsidiem a proposição de ações que minimizem a ocorrência de outros 

acidentes. Trata-se de ação de coleta de informações junto à Polícia Rodoviária Federal, 

Polícia Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

com montagem de banco de dados para análises estatísticas. A atualização dos dados de 

acidentes de trânsito deverá ser realizada com periodicidade mensal, a depender da 

disponibilização das informações pelas instituições mencionadas. 

 

AÇÃO V Controle do tráfego de veículos nas obras (portaria) 

 

Conforme mencionado anteriormente, todos os motoristas deverão passar por treinamento 

para obtenção crachá específico para condução no Porto do Açu. Dessa forma, só poderão 
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acessar o empreendimento dirigindo aqueles que nas Portarias estiverem portando o crachá 

válido. Além disso, por meio de amostragens aleatórias deverão ser vistoriados os veículos 

que adentrarem as obras, verificando-se: 

 

 Faróis dianteiros, 

 Lanternas traseiras, 

 Setas, dianteira e traseiras, 

 Presença de AIR-BAG, 

 Extintores de incêndio e sua validade, 

 Cinto de segurança (dianteiros e 

traseiros), 

 Luz de freio, 

 Nível de óleo, 

 Estepe, 

 Ferramentas para estepe, 

 Triângulo de sinalização, 

 Condição dos pneus, 

 Documentação do veículo e do 

condutor. 

 

No caso de veículos de carga que transportam produtos perigosos devem-se seguir 

regulamentos do Decreto Federal n° 96.044/88. É da responsabilidade do fornecedor do 

produto perigoso o cumprimento de todas as condições impostas por este decreto. 

 

AÇÃO VI Monitoramento das comunicações recebidas por meio do canal 0800 

 

Essa ação visa à criação de um canal de comunicação com as comunidades localizadas na 

área de influência do empreendimento de forma a identificar possíveis interferências do 

mesmo sobre o trânsito e a qualidade de vida dos moradores. Será utilizado o canal de 

comunicação estabelecido para o PCS e, portanto, o controle de atendimento à comunidade 

será feito a partir dele. Todas as comunicações deverão ser registradas e repassadas para 

equipe técnica responsável pelo PCTT e respondidas à comunidade, verificando-se a 

necessidade de implementação de novas medidas. 

 

10.9.4 Cronograma de Execução  

 

As ações do PCTT serão executadas ao longo da fase de implantação do empreendimento. 

Destaca-se que a frequência de execução das ações poderá ser alterada, caso a equipe do 

Programa julgue necessário, cabendo a ela uma análise crítica dos resultados obtidos e 

proposição de novo cronograma de execução, o qual deverá ser submetido ao órgão 

ambiental.  



  50125-EV-RT002-0 

 

 11-1  
 

11.0 CONCLUSÕES 

 

 

Os dimensionamentos, a abrangência geográfica e o conjunto de atividades previstas para 

as fases de implantação e operação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, 

condicionaram a elaboração de um diagnóstico socioambiental detalhado e aprofundado 

sobre as áreas de influência destes empreendimentos propostos. 

 

Os estudos foram iniciados por uma intensa compilação bibliográfica baseada nos estudos 

ambientais licenciatórios dos atuais empreendimentos no Clipa, protocolados e aprovados 

pelo Inea, buscando-se assim o pleno entendimento das potenciais relações sinérgicas entre 

estes empreendimentos e a UTE Novo Tempo, tanto pela base de dados secundários da 

qualidade ambiental (trata-se de áreas de influência praticamente sobrepostas) quanto pelo 

sinergismo de potenciais impactos negativos e positivos. 

 

Em termos locacionais, a implantação e operação da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas 

Extramuros são previstas para o município de São João da Barra, na Região do Norte 

Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, nos domínios do Clipa, a ser gerenciada pela 

empresa Gás Natural do Açu Ltda. Em termos do macrozoneamento municipal, os 

empreendimentos revelaram plena conformidade, pois inserem-se integralmente no Setor 

Especial do Porto do Açu (Sepa), que substituiu o termo Zona Industrial do Porto do Açu 

(Zipa), nos termos da nova legislação de uso e ocupação do solo. 

 

As facilidades logísticas com os campos exploratórios de gás natural das bacias de Campos 

e do Espírito Santo, o cenário atual de expansão econômica da Região Norte Fluminense e 

a consolidação do setor industrial do Porto do Açu, evidenciado pelos seus vários 

empreendimentos em implantação e ou operação, justifica per si a instalação de usinas 

geradoras de energia. Ainda, sua implantação alia-se fortemente à política atual de 

desenvolvimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de forma que a escolha do Porto 

do Açu funcione como atrativo e suporte para novas atividades industriais. 

 

A UTE Novo Tempo será movida a gás natural e, por se tratar de combustível de queima 

total e constante, promove maior eficiência ao processo produtivo industrial e sua queima, 

isenta de resíduos, aumenta a vida útil dos equipamentos e reduz gastos com manutenção, 

quando comparado com outros combustíveis utilizados, derivados do petróleo ou não. 

 

O gás natural apresenta vantagem ambiental significativa em relação a outros combustíveis 

fósseis, em função da menor emissão de gases poluentes que contribuem para o efeito 

estufa. Apenas como exemplo, o estudo sobre gás natural do PNE 2030 registra que o 

volume de CO2 lançado na atmosfera pode ser entre 20% e 23% inferior àquele produzido 

pela geração a partir do óleo combustível e entre 40% e 50% inferior aos casos de geração 

a partir de combustíveis sólidos, como o carvão. Os principais poluentes atmosféricos 
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emitidos pelas usinas termelétricas a gás natural são dióxido de carbono (CO2), óxidos de 

nitrogênio (NOX) e, em menor escala, monóxido de carbono e alguns hidrocarbonetos. 

 

Na cadeia produtiva do gás natural, entre os impactos socioambientais positivos, há a 

geração de royalties para os municípios em que as usinas estão localizadas, incremento das 

atividades de comércio e serviços, principalmente na fase de exploração e produção do gás 

natural e da construção da usina, e geração local de empregos. 

 

Além disso, as termelétricas, por se tratarem de unidades de pequeno porte, não exigem a 

escolha de um terreno específico e podem ser construídas nas proximidades de centros de 

consumo. Isto elimina a necessidade de grandes linhas de transmissão para transporte da 

energia produzida às instalações de distribuição. 

 

Neste sentido e absorvendo os conceitos expostos, a UTE Novo Tempo foi estrategicamente 

planejada pela GNA visando à diminuição de seus custos de implantação e operação, tanto 

para captação e transporte da matéria prima (gás natural) e dos principais insumos, além da 

preocupação constante com as questões socioambientais da região. 

 

As áreas propostas para os empreendimentos propostos contarão com toda a infraestrutura 

instalada e projetada para o setor industrial do Porto do Açu, destacando-se os acessos 

viários, sistemas estruturantes (água bruta, esgotamento sanitário, comunicação, 

eletrificação, outros) e mão de obra local capacitada. 

 

Com relação aos impactos ambientais relacionados às fases de implantação e operação da 

UTE Novo Tempo, estes dependem de diversos fatores e tecnologias de controle que serão 

instaladas em diferentes estágios do processo, como por exemplo: identificação da 

composição do combustível (gás natural liquefeito); a tecnologia de queima e remoção pós-

combustão; as condições de dispersão dos poluentes; a instalação de equipamentos de 

controle na UTE, entre outros. 

 

A implantação da UTE Novo Tempo se apresenta como significativa oportunidade de 

aumento na arrecadação tributária, incluindo as receitas provenientes de ISS gerado pelos 

prestadores de serviço à UTE, e de geração de empregos e renda, uma vez que a 1ª fase 

de implantação do projeto (UTE-1) prevê a contratação de cerca de 2.400 empregos diretos. 

 

Com a implantação e operação da UTE Novo Tempo e a implementação de seus programas 

ambientais, confirmadas pelas diretrizes corporativas de responsabilidade socioambiental 

da GNA e considerando a análise dos impactos ambientais decorrentes do projeto, os 

empreendimentos propostos podem ser considerados ambientalmente viáveis, do ponto de 

vista técnico, pela consultoria responsável pela elaboração deste EIA/Rima.          
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13.0 EQUIPE PROFISSIONAL 

 

 

Apresenta-se a equipe multidisciplinar da Tetra Tech, responsável pela coordenação e 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) 

da UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, conforme as especificações da Instrução 

Técnica DILAM/CEAM no 11/2015. 

 

Para os profissionais habilitados que participaram da elaboração do EIA/Rima serão 

informados: (a) nome; (b) qualificação profissional; (c) áreas de atuação no estudo; (d) 

número do registro profissional, em seus respectivos conselhos de classe e região; (e) 

número de Cadastro Técnico federal (CTF) e (f) assinatura. 

 

O ANEXO E-1 apresenta as cópias do Certificado de Regularidade no “Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental” (Lei nº. 6.938/81) da equipe 

multidisciplinar responsável pelo EIA/Rima. 

 

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos coordenadores e de profissionais 

responsáveis por temas específicos são apresentadas no ANEXO E-2. 
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Gabriel de Barros Mendes Biólogo Coordenação Adjunta CRBIO 3206502 35054 

 

Mateus do Nascimento Fonseca Biólogo 
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Coordenação Geral 
CRBIO 48541/02 2378283 

 

Priscilla C. Padron Armada Geóloga 
Coordenação Técnica 

Meio Físico 
CREA 5062215010/D 727554 

 

João Vasconcellos de Almeida Biólogo 
Coordenação Técnica 

Meio Biótico 
CRBIO 072724/01-D 5150449 

 

Giovanna Margarida Schmalz 
Cardillo 

Bióloga Execução Meio Biótico CRBIO 68894/01-D 5150414 

 

Felipe Gattai Resende Geógrafo 
Coordenação Técnica 
Meio Socioeconômico 

CREA 5063165241 623658 

 

Fernanda Vargas Lima 
Arquiteta 
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Samuel Martinez 
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Joseane Urgnani Geógrafo 
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CONSULTORES 
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Profissional 

Área de Atuação 
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Marcos Aparecido Francisco 
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José Arnaldo Sales 
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Aline H. Suzuki 
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Marco A. Corrêa Físico - 0434236 
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Paulo Roberto do Canto Farag Biólogo MSc. 
Coordenação  

Levantamento Florístico e 
Inventário Florestal 

CRBio - 21678 292390 
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Profissional 
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(EIA/Rima) 
Registro Profissional CTF Assinatura 

Wilson Higa Nunes 
Eng. Florestal 

MSc. 
Especialista  

Inventário Florestal 
CREA 200646668-2 204536 

 

Otavio José Magalhães Samôr 
Eng. Florestal 

MSc. 
Dendrólogo CREA/RJ 94100562-4 207460 

 

Felipe Marauê Marques Tieppo 
Eng. Florestal 

MSc. 
Especialista  
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Pablo Luis Vieira Gomes Biólogo Auxiliar de Campo CRBio 96.167 333344 

 

Leandro Jorge Telles Cardoso Biólogo MSc. Parabotânico CRBio 96.383 1.984.002 

 

Marcos André Bruxel Saes Advogado 

SAES  
ADVOGADOS 

OAB/RJ nº 165.024 - 

 

Bruno de Andrade Christofoli Advogado OAB/RJ nº 190.048 - 

 

Gabriela Cantisano Romero Advogado OAB/RJ nº 172.972 - 

 

Monique Fernanda G. Serafim 
Engenheira 
Ambiental 

Rima 
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Alexandre Lattari Diagramador   
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EQUIPE DE APOIO / COLABORAÇÃO 

 

Nome Especialidade Tema/Atividade 

Julia de Carvalho Leite Graduanda em Engenharia Ambiental Apoio Geral 

Raquel Viana 

Apoio Administrativo / Edição Formatação / Edição Sandra Rocha 

Rachel Teles 
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ANEXO A-1 

 

CERTIDAO DE USO E OCUPAÇAO DO SOLO 
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ANEXO A-2 

 

ART DO RESPONSAVEL TÉCNICO DO PROJETO 
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ANEXO A-3 

 

ART DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO EIA/RIMA 
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ANEXO B 

 

DESENHOS, FLUXOGRAMAS E ESTUDOS ESPECÍFICOS 
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 ANEXO B-1 

ANEXO B-1 

 

LAYOUT DA UTE NOVO TEMPO E LINHAS DE TRANSMISSÃO 
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 ANEXO B-2 

ANEXO B-2 

 

FLUXOGRAMA DE PROCESSO DA UTE NOVO TEMPO 
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DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAÇÃO DA UTE NOVO TEMPO 
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BALANÇO DE MASSA E ENERGIA DA UTE NOVO TEMPO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidade Termelétrica (UTE) a Gás Natural do 

Porto do Açu 
 
 

Balanço de Massa e Energia - UTE 1 e 2 

 

 
 
 

    RL-PRL-14500-001 

  

 

 
 
 

 



 

 

 

 RL-PRL-14500-001 pág.: 2/13 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE REVISÕES 

REV. DATA DESCRIÇÃO POR VERIF. APROV. 

A 25/05/15 EMISSÃO INICIAL PF PM EN 

 

Nota: Quando aplicável, todas as alterações no documento encontram-se sublinhadas. Alterações 
significativas estão relatadas na tabela Índice de Revisões ou podem ser verificadas pela comparação 
entre o documento. 

 

 

 



 

 

 

 RL-PRL-14500-001 pág.: 3/13 

 

Lista de Conteúdo: 

1. OBJETIVO ....................................................................................................................... 4 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA PLANTA ..................................................................................... 4 

3. PREMISSAS .................................................................................................................... 4 

3.1 CICLO TÉRMICO ......................................................................................................... 4 

3.2 BALANÇO HÍDRICO .................................................................................................... 6 

4. RESULTADOS .................................................................................................................. 7 

4.1 CICLO TÉRMICO ......................................................................................................... 7 

4.2 BALANÇO HÍDRICO .................................................................................................... 8 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ..................................................................................... 8 

6. ANEXO ............................................................................................................................ 9 

6.1 BALANÇO GERAL DE ENERGIA ................................................................................... 9 

6.2 CICLO TÉRMICO ....................................................................................................... 10 

6.3 TURBINA A VAPOR ................................................................................................... 11 

6.4 CIRCUITO DE RESFRIAMENTO PRINCIPAL .............................................................. 11 

6.5 BALANÇO HÍDRICO .................................................................................................. 13 

 



 

 

 

 RL-PRL-14500-001 pág.: 4/13 

 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é apresentar o balanço de massa e energia para um dos blocos da 
Unidade Termoelétrica (UTE), a ser instalada no Porto do Açu, São João da Barra – RJ, que será 
constituída por dois blocos iguais. 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA PLANTA 

A Unidade Termelétrica (UTE), a ser instalada no Porto do Açu, é constituída de dois blocos iguais. 
Cada um dos blocos será composto de três (03) turbinas a gás com gerador, três (03) caldeiras de 
recuperação de calor, e uma (01) turbina a vapor com gerador (configuração 3X3X1). 

A operação é em ciclo combinado, utilizando turbogeradores a gás (TG) do tipo “heavy duty”, cada 
um associado a uma caldeira de recuperação de calor (HRSG) de três níveis de pressão. Estas por sua 
vez, alimentam turbogeradores a vapor de condensação (TV).  

A condensação do vapor na TV é feita por torre de resfriamento salina, que consiste num sistema 
semi-aberto de resfriamento de água do mar. Além disso o sistema de água do mar proporciona o 
resfriamento de um circuito fechado de água doce, que é utilizado para resfriamento das máquinas. 

A água do mar utilizada para reposição de inventário das torres de resfriamento é agua captada pelo 
FSRU e usada no processo de regaseificação, que em vez de ser devolvida ao mar, será utilizada 
como água de make up da torre de refrigeração, e o descarte de água, necessário para manutenção 
da concentração de sais e sólidos em níveis aceitáveis, é realizado através de emissário. 

A água desmineralizada utilizada para reposição de nível dos tubulões das caldeiras é obtida a partir 
de água doce entregue na cerca do site da UTE, que será fornecida pela PRUMO/CEDAE. A 
PRUMO/CEDAE informou que esta água será oriunda de captação em poços subterrâneos em uma 
rede de distribuição para todo Complexo Portuário de Açu. 

O suprimento de gás natural para queima na turbina será proveniente da regaseificação do Gás 
Natural Liquefeito (GNL), em terminal a ser instalado também no Porto do Açu  

 

3. PREMISSAS 

 

3.1 CICLO TÉRMICO 

As premissas a seguir foram aplicadas na simulação do ciclo térmico, no intuito de viabilizar boa 
performance da central termelétrica. 

� Pressão ambiente: 1,013 bar abs. (Elevação: 6 m) 

� Configuração da planta: 3x3x1 (três turbogeradores a gás, três caldeiras recuperadoras e um 
turbogerador a vapor), conforme ref. [1]; 

� Turbogerador a gás utilizado: GE 7HA.02; 

� Três níveis de tubulões da caldeira recuperadora; 

� Sistema de Resfriamento do Condensador: torre de resfriamento salina, conforme ref. [2]; 

� Condições Ambientais, definidas com base em dados históricos médios: 

 

Tabela 1 - Condições ambientais 

 Temperatura 
(°C) 

Umidade Relativa  
(%) 

Média 22,8 82 
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� Características do combustível: 

 
Tabela 2 - Composição do Gás Natural 

Propriedades 

Pressão, bar abs. 35,94 (**) 

Temperatura, °C 40 

PCI, kJ/kg (*) 48.649 

PCS, kJ/kg (*) 53.794 

Composição (% molar) 

Metano 90,00 

Etano 6,35 

Propano 0,15 

C4+ 2,5 

Nitrogênio 1,0 

CO2 - 
(*) Valores de Poder Calorífico à 25°C 
(**) Pressão requerida na entrada da turbina 

 

� Eficiências e dados de projeto adotados para os principais equipamentos: 

 
Tabela 3 - Dados de projetos dos principais equipamentos 

Turbinas a gás 

Eficiência p/ potência no terminal do Gerador (*) 40,33% 

Turbina a Vapor 

  Eficiências da Turbina (*) (**) 

Eficiência Elétrica x Eficiência mecânica do conjunto (*) 99,1% 

Caldeiras de Recuperação 

Diferença mínima entre temperatura do gás de exaustão na 
chaminé e ponto de orvalho do H2SO4 10°C 

Diferença mínima entre gás de exaustão e temperatura de 
vaporização nos tubulões (“pinch point”) 10°C 

Perda de Carga na Caldeira recuperadora =28 mbar = 23 (caldeira) + 5 
(chaminé e dutos) 

Purga nos tubulões (% da vazão de alimentação) 1,0% 

Torre de Resfriamento 

Diferença entre temperatura de suprimento de água de 
resfriamento e a temperatura de bulbo úmido (“Approach”) 7°C 

Diferença entre temperatura de suprimento e retorno de água 
de resfriamento (“Range”) 8°C 

(*) Eficiência fornecida pelo programa GT-PRO, versão 24.  
(**) Ver item 6.3. 

 

 

 

 

 

� Perdas Assumidas no Ciclo 

Tabela 4 - Perdas consideradas 
Cargas Elétricas Auxiliares 
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Cargas Elétricas Auxiliares 

Carga Elétrica total (*) 33.531 kW 

Perdas de Carga em Tubulação (DP/P) 

Perdas na Tubulação de Alimentação da Turbina 3,5% 

Perdas na Tubulação de Média Pressão  4,0% 

Perdas na Tubulação de Baixa Pressão 7,0% 

Perdas de Calor 

Perdas Térmicas adotadas na tubulação de alta pressão 2,5 kJ/kg 

Perdas Térmicas adotadas na tubulação de alta pressão 2,5 kJ/kg 

Perdas Térmicas adotadas na tubulação de baixa pressão 2,5 kJ/kg 
(*) Fornecida pelo programa GT-PRO versão 24  
 

3.2 BALANÇO HÍDRICO 

 
As premissas a seguir foram assumidas na elaboração do balanço hídrico, para garantir maior 
segurança operacional da central termelétrica quanto à captação de água doce e descarte de 
efluentes.  

� Purgas das Caldeiras (% da vazão de alimentação): 3,0%. Esta premissa difere da 

apresentada para o ciclo térmico para promover um resultado mais conservativo no que diz 

respeito ao balanço hídrico. 

� As purgas das caldeiras são realizadas em cascata e direcionadas para a torre de 

resfriamento, conforme esquematizado na Figura 1. 

� Número de Ciclos de Concentração para a torre de Resfriamento: 1,35. 

� Folga do sistema de resfriamento (para englobar carga térmica relacionada ao resfriamento 

de máquinas): 15%. 

� Perdas associadas à desmineralização (% da água que entra no sistema): 15%. 

� Perdas associadas a purgadores, desaeração e outros perdas de vapor (% vapor gerado em 

cada tubulão): 0,5%. 

� Outras perdas no ciclo de vapor, não definidas (% da água que entra no ciclo de vapor): 

140%. 

� A água industrial utilizada em lavagem será água de reuso (recuperação da água tratada nos 

efluentes na ETE). 

� O consumo de água potável será de 150L/dia/funcionário, sendo previsto um total de 70 

pessoas entre operadores e pessoal de administração. 

� Folga no consumo de água potável: 15%. 
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Figura 1 - Esquemático de purga das caldeiras  
 

4. RESULTADOS 

 
Com base nas premissas apresentadas no item 3, efetuou-se o cálculo do balanço de massa e energia 
da planta com o programa Thermoflow/GT-PRO. 

Além da simulação no GT-PRO, foi elaborado um balanço global de águas da planta. O balanço de 
águas engloba os consumos do ciclo térmico, o balanço água da torre resfriamento, o consumo de 
água potável, as perdas por evaporação, os efluentes e as vazões de reuso.   

Em relação ao ciclo térmico, o balanço de águas contabiliza algumas perdas não consideradas pelo 
GT-PRO, tais como: Perdas na desmineralização, nos purgadores e no polimento do retorno de 
condensado. 
 

4.1 CICLO TÉRMICO 

Tabela 5 – Resultados do Ciclo Térmico para o Caso 1 (para 1 bloco) 
Parâmetro Valor 

Potência de cada TG, kW 346.800 

Potência total das TGs, kW 1.040.400 

Potência da TV, kW 511.297 

Potência total da Planta, kW 1.551.697 

Potência estimada das cargas auxiliares, kW 36.394 

Potência líquida, kW 1.515.303 

Heat Rate (Líquido) da planta, kJ/kWh 6.003 

Eficiência (Líquida) da planta, % 59,97 

Consumo combustível, t/h 187,0 
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4.2 BALANÇO HÍDRICO 

 

Tabela 6 - Resultados do Balanço de Águas 
Parâmetro Valor 

Consumo total de água doce, t/h 75,52 

Perdas de vapor, t/h 3,61 

Descarte da ETE, t/h 48,39 

Descarte Sanitário, t/h 0,50 

Consumo de água do mar (make-up torre), t/h 4.175,18 

Perdas água do mar (evaporação + arraste), t/h 1.142,40 

Descarte emissário (blowdown torre), t/h 3.055,80 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

[1] RL-PRL-14500-002 - Relatório de Alternativas Tecnológicas - UTE 

[2] RL-PRL-14500-009 - Relatório de Alternativas Tecnológicas do sistema de resfriamento - UTE 
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6. ANEXO 

 

6.1 BALANÇO GERAL DE ENERGIA 
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6.2 CICLO TÉRMICO 
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6.3 TURBINA A VAPOR 

 

6.4 CIRCUITO DE RESFRIAMENTO PRINCIPAL 
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6.5 BALANÇO HÍDRICO 
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 ANEXO B-5 

ANEXO B-5 

 

LAYOUT GERAL DA UTE NOVO TEMPO 
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 ANEXO B-6 

ANEXO B-6 

 

PLANO DE DRENAGEM DA UTE NOVO TEMPO 
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 ANEXO B-7 

ANEXO B-7 

 

LISTA DE EQUIPAMENTO DA UTE NOVO TEMPO  
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NOTAS: 

 

1. Todas as dimensões de equipamentos são estimativas e serão confirmadas pelos fornecedores. 

2. Faz parte do escopo do pacote da turbina a gás. 

3. Faz parte do escopo do pacote da caldeira HRSG. 

4. Faz parte do escopo do pacote da caldeira turbina a vapor. 

5. Dimensionamento pelo fornecedor 
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

1 – PROCESSO – UTE-1 

1.1 P-001 Pré-aquecedor de Gás de Partida da TG-001 1 x 100% - D 3.800 L 10.600 Não Nota 2 

1.2 P-002 Pré-aquecedor de Gás de Partida da TG-002 1 x 100% - D 3.800 L 10.600 Não Nota 2 

1.3 P-003 Pré-aquecedor de Gás de Partida da TG-003 1 x 100%  D 3.800 L 10.600 Não Nota 2 

1.4 P-004 Condensador 1 x 100% 815985 kW 31.600 x 14.400 Não Nota 4 

1.5 C-001 Compressor de Ar de Partida da TG-001 1 x 100% - - Não Nota 2 

1.6 C-002 Compressor de Ar de Partida da TG-002 1 x 100% - - Não Nota 2 

1.7 C-003 Compressor de Ar de Partida da TG-003 1 x 100% - - Não Nota 2 

1.8 B-001 A/B Bomba de água de Caldeira da TG-001 2 x 100% 3121 kW - Não  

1.9 B-002 A/B Bomba de água de Caldeira da TG-002 2 x 100% 3121 kW - Não  

1.10 B-003 A/B Bomba de água de Caldeira da TG-003 2 x 100% 3121 kW - Não  

1.11 B-004 A/B Bomba de Condensado 4 x 33% 299 kW - Não Nota 4 

1.12 TG-001 Turbina à Gás 1 1 x 100% 346.800 kW 18.000 x 14.200 Não  

1.13 TG-002 Turbina à Gás 2 1 x 100% 346.800 kW 18.000 x 14.200 Não  

1.14 TG-003 Turbina à Gás 3 1 x 100% 346.800 kW 18.000 x 14.200 Não  

1.15 TV-001 Turbina à Vapor 1 x 100% 511.297 kW 9.600 x 12.600 Não  
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

1.16 HRSG-001 Caldeira Recuperadora de Calor 1 1 x 100% - 44.200 x 20.800 Não  

1.16 HRSG-002 Caldeira Recuperadora de Calor 2 1 x 100% - 44.200 x 20.800 Não  

1.17 HRSG-003 Caldeira Recuperadora de Calor 3 1 x 100% - 44.200 x 20.800 Não  

1.18 CM-001 Chaminé da HRSG-001 1 x 100% 2.552 t/h D = 13.520 Sim / 2552 t/h  

1.19 CM-002 Chaminé da HRSG-002 1 x 100% 2.552 t/h D = 13.520 Sim / 2552 t/h  

1.20 CM-003 Chaminé da HRSG-003 1 x 100% 2.552 t/h D = 13.520 Sim / 2552 t/h  

1.21 Z-001 Pacote de Condicionamento de Gás 1 x 100% - 3.500 x 8.350 Não  

1.22 V-001/011/021 Vasos de Blowdown de Caldeira da HRSG-001 1 x 100% - Nota 5 Não Nota 3 

1.23 V-002/012/022 Vasos de Blowdown de Caldeira da HRSG-002 1 x 100% - Nota 5 Não Nota 3 

1.24 V-003/013/023 Vasos de Blowdown de Caldeira da HRSG-003 1 x 100% - Nota 5 Não Nota 3 

2 – UTILIDADES – UTE-1 

2.1 C-201 A/B Compressor de Ar 3 x 100% 750 Nm³/h - Não  

2.2 S-201 A/B Secador de Ar 2 x 100% 750 Nm³/h - Não  

2.3 B-201 A/B Bomba de Circulação de Água Salgada 2 x 50% 93.023 m³/h - Não  

2.4 Z-201 Pacote de Água Desmineralizada 1 x 100% 75,0 m³/h - Não  

2.5 B-202 A/B Bomba de Água Desmineralizada 2 x 100% 75,0 m³/h - Não  

2.6 B-204 A/B Bomba de Água Bruta 2 x 100% 75,5 m³/h - Não  
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

2.7 B-205 A/B Bomba de Água de Incêndio 2 x 100% 600 m³/h - Não 

2.8 B-209 A/B Bomba de Reposição de Água do Mar 2 x 100% 2.200 m³/h - Não 

2.9 TR-201 Torre de Resfriamento 1 x 100 % 815.985 kW 155.920 x 32.660 Sim / 1142 t/h (v), 
3056 t/h (l)  

2.10 TQ-204 Tanque de Água Desmineralizada 1 x 100% 2.280 m³ D = 15.560 Não 

2.11 TQ-205 Tanque de Água Bruta / Incêndio 1 x 100% 5.420 m³ D = 24.430 Não 

2.12 TQ-206 Tanque de Ácido Sulfúrico 1 x 100% 16 m³ 3.000 X 2.600 Não 

2.13 Z-202 Pacote de Injeção de Produtos Químicos 1 x 100% - - Não 

3 – TRATAMENTO DE EFLUENTES  UTE-1 

3.1 B-203 A/B Bomba de Água de Reuso 2 x 100% 10,5 m³/h - Não 

3.2 B-206 A/B Bomba de Rejeito 2 x 100% 48,4 m³/h - Sim / 48,4 m³/h 

3.3 BC-201 Bacia de Equalização 1 x 100% 65 m³/h - Não 

3.4 BC-202 Bacia de Contenção 1 x 100% 1.200 m³ W 28.300 x L 14.100 x 
H 3.000 Não 

3.5 D-201 Desarenador 1 x 100% 65 m³/h - Não 

3.6 D-202 Decantador / Flotador 1 x 100% 65 m³/h - Não 

3.7 TQ-201 
Tanque de Gradeamento de Efluentes 
Industriais 1 x 100% 65 m³/h - Não 

3.8 TQ-202 Tanque de Gradeamento de Efluentes 
Sanitários 1 x 100% 12 m³/d - Não 
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

3.9 TQ-203 Tanque Pulmão 1 x 100% 12 m³/d W 2.300 x L 2.900 x H 
1.800 Não  

3.10 V-202 
Separador água/óleo da Estação de 
Tratamento 1 x 100%  65 m³/h - Não 

 

3.11 V-204 / 205 / 206 / 
207 Separadores água/óleo dos transformadores 1 x 100%  150 m3/h - Não  

3.12 V-203 Vaso de Tratamento Biológico 1 x 100% 12 m³/d - Sim / 0,5 m³/h  

4 – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – UTE 1 

4.1 G-01/02/03 
Turbo Gerador trifásico, potência nominal 
346,8MW,  tensão nominal 23,5kV, Fator 
de Potência 0,85. 

3 346,8MW 23,5 kV - - 

4.2 G-04 
Turbo Gerador trifásico, potência nominal 
511,3MW,  tensão nominal 25kV, Fator de 
Potência 0,85. 

1 511,3MW 25 kV - - 

4.3 DB-01/02/03/04 Dutos de Barras de Fase Isolada 12 - 23,5kV - - 

4.4 DB-05/06/07/08 Dutos de Barras de Fase Isolada 12 - 23,5kV - - 

4.5 DB-09/10 Dutos de Barras de Fase Isolada 6 - 25kV - - 

4.6 DJ01/02/03 Disjuntor de Máquinas 3 - 23,5kV - - 

4.7 TF-01/02/03 Transformador de Potência Elevador Trifásico 3 350MW 23,5-345kV - - 

4.8 TF-04 Transformador de Potência Elevador Trifásico 1 520MW 25,0-345kV - - 
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

4.9 TFA-01/02 

Transformador de Potência, trifásico, 2 
enrolamentos, 25kV / 6,9kV, estrela-
triângulo com neutro aterrado com resistor 
de alta impedância, e impedância 
percentual de 6%. 

3 20MVA 25,0-6,90kV - - 

4.10 TSA-01/02 

Transformador a seco, trifásico de 2 
enrolamentos, 6,9kV / 0,48kV, estrela-
triângulo com neutro aterrado com resistor 
de alta impedância, impedância 
percentual: 5,5%. 

2 2MVA 6,9-0,48kV - - 

4.11 RS-01/02/03/04 
Resistor de aterramento do transformador 
TF 01/02/03/04, 400A -10s. 

4  7,9kV - - 

4.12 RS-05/06 
Resistor de aterramento 400A -10s. do 
transformador TF 01/02/03/04. 

2  2,4kV - - 

4.13 CB-01/02 

Conjunto de Cubículos de 4,16kV/60Hz - 
25kA - 3000A trifásico com 7 cubículos 
equipados com disjuntores, TCs, TPs e 
demais acessórios. 

2  6,9kV - 

 

4.14 PSPC Painel de Supervisão, Proteção e Controle 4  - -  

5 – PROCESSO – UTE-2 

5.1 P-101 Pré-aquecedor de Gás de Partida da TG-001 1 x 100% - D 3.800 L 10.600 Não Nota 2 

5.2 P-102 Pré-aquecedor de Gás de Partida da TG-002 1 x 100% - D 3.800 L 10.600 Não Nota 2 

5.3 P-103 Pré-aquecedor de Gás de Partida da TG-003 1 x 100%  D 3.800 L 10.600 Não Nota 2 
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

5.4 P-104 Condensador 1 x 100% 815985 kW 31.600 x 14.400 Não Nota 4 

5.5 C-101 Compressor de Ar de Partida da TG-001 1 x 100% - - Não Nota 2 

5.6 C-102 Compressor de Ar de Partida da TG-002 1 x 100% - - Não Nota 2 

5.7 C-103 Compressor de Ar de Partida da TG-003 1 x 100% - - Não Nota 2 

5.8 B-101 A/B Bomba de água de Caldeira da HRSG-001 2 x 100% 3121 kW - Não  

5.9 B-102 A/B Bomba de água de Caldeira da HRSG-002 2 x 100% 3121 kW - Não  

5.10 B-103 A/B Bomba de água de Caldeira da HRSG-003 2 x 100% 3121 kW - Não  

5.11 B-104 A/B/C/D Bomba de Condensado 4 x 33% 299 kW - Não Nota 4 

5.12 TG-101 Turbina à Gás 1 1 x 100% 346.800 kW 18.000 x 14.200 Não  

5.13 TG-102 Turbina à Gás 2 1 x 100% 346.800 kW 18.000 x 14.200 Não  

5.14 TG-103 Turbina à Gás 3 1 x 100% 346.800 kW 18.000 x 14.200 Não  

5.15 TV-101 Turbina à Vapor 1 x 100% 511.297 kW 9.600 x 12.600 Não  

5.16 HRSG-101 Caldeira Recuperadora de Calor 1 1 x 100% - 44.200 x 20.800 Não  

5.16 HRSG-102 Caldeira Recuperadora de Calor 2 1 x 100% - 44.200 x 20.800 Não  

5.17 HRSG-103 Caldeira Recuperadora de Calor 3 1 x 100% - 44.200 x 20.800 Não  

5.18 CM-101 Chaminé da HRSG-001 1 x 100% 2.552 t/h D = 13.520 Sim / 2552 t/h  

5.19 CM-102 Chaminé da HRSG-002 1 x 100% 2.552 t/h D = 13.520 Sim / 2552 t/h  
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

5.20 CM-103 Chaminé da HRSG-003 1 x 100% 2.552 t/h D = 13.520 Sim / 2552 t/h  

5.21 Z-101 Pacote de Condicionamento de Gás 1 x 100% - 3.500 x 8.350 Não  

5.22 V-101/111/121 Vasos de Blowdown de Caldeira da HRSG-001 1 x 100% - Nota 5 Não Nota 3 

5.23 V-102/112/122 Vasos de Blowdown de Caldeira da HRSG-002 1 x 100% - Nota 5 Não Nota 3 

5.24 V-103/113/123 Vasos de Blowdown de Caldeira da HRSG-003 1 x 100% - Nota 5 Não Nota 3 

6 – UTILIDADES – UTE-2 

6.1 C-301 A/B Compressor de Ar 3 x 100% 750 Nm³/h - Não  

6.2 S-301 A/B Secador de Ar 2 x 100% 750 Nm³/h - Não  

6.3 B-301 A/B Bomba de Circulação de Água Salgada 2 x 100% 93.023 m³/h - Não  

6.4 Z-301 Pacote de Água Desmineralizada 1 x 100% 75,0 m³/h - Não  

6.5 B-302 A/B Bomba de Água Desmineralizada 2 x 100% 75,0 m³/h - Não  

6.6 B-304 A/B Bomba de Água Bruta 2 x 100% 75,5 m³/h - Não  

6.7 B-305 A/B Bomba de Água de Incêndio 2 x 100% 600 m³/h - Não  

6.8 B-309 A/B Bomba de Reposição de Água do Mar 2 x 100% 4.175 m³/h - Não  

6.9 TR-301 Torre de Resfriamento 1 x 100 % 815.985 kW 155.920 x 32.660 Sim / 1142 t/h (v), 
3056 t/h (l)   

6.10 TQ-304 Tanque de Água Desmineralizada 1 x 100% 2.280 m³ D = 15.560 Não  

6.11 TQ-305 Tanque de Água Bruta / Incêndio 1 x 100% 5.420 m³ D = 24.430 Não  
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

6.12 TQ-306 Tanque de Ácido Sulfúrico 1 x 100% 16 m³ 3.000 x 2600 Não  

6.13 Z-302 Pacote de Injeção de Produtos Químicos 1 x 100% - - Não  

7 – TRATAMENTO DE EFLUENTES - UTE-2 

7.1 B-303 A/B Bomba de Água de Reuso 2 x 100% 10,5 m³/h - Não  

7.2 B-306 A/B Bomba de Rejeito 2 x 100% 48,4 m³/h - Sim / 48,4 m³/h  

7.3 BC-301 Bacia de Equalização 1 x 100% 65 m³/h - Não  

7.4 BC-302 Bacia de Contenção 1 x 100% 1.200 m³ W 28.300 x L 14.100 x 
H 3.000 Não  

7.5 D-301 Desarenador 1 x 100% 65 m³/h - Não  

7.6 D-302 Decantador / Flotador 1 x 100% 65 m³/h - Não  

7.7 TQ-301 Tanque de Gradeamento de Efluentes 
Industriais 1 x 100% 65 m³/h - Não  

7.8 TQ-302 Tanque de Gradeamento de Efluentes 
Sanitários 

1 x 100% 12 m³/d - Não  

7.9 TQ-303 Tanque Pulmão 1 x 100% 12 m³/d W 2.300 x L 2.900 x H 
1.800 Não  

7.10 V-302 Separador água/óleo da Estação de 
Tratamento 

1 x 100%  65 m³/h - Não  

7.11 V-304 / 305 / 306 / 
307 

Separadores água/óleo dos transformadores 1 x 100%  150 m3/h - Não  

7.12 V-303 Vaso de Tratamento Biológico 1 x 100% 12 m³/d - Sim / 0,5 m³/h  
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

8 – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS  - UTE 2 

8.1 G-01/02/03 
Turbo Gerador trifásico, potência nominal 
346,8MW,  tensão nominal 13,8kV, Fator 
de Potência 0,85. 

3 346,8MW 23,5kV - - 

8.2 G-04 
Turbo Gerador trifásico, potência nominal 
511,3MW,  tensão nominal 13,8kV, Fator 
de Potência 0,85. 

1 511,3MW 25kV - - 

8.3 DB-01/02/03/04 Dutos de Barras de Fase Isolada 12 - 23,5kV - - 

8.4 DB-05/06/07/08 Dutos de Barras de Fase Isolada 12 - 23,5kV - - 

8.5 DB-09/10 Dutos de Barras de Fase Isolada 6 - 25kV - - 

8.6 DJ01/02/03 Disjuntor de Máquinas 3 - 23,5kV - - 

8.7 TF-01/02/03 Transformador de Potência Elevador Trifásico 3 350MW 23,5-345kV - - 

8.8 TF-04 Transformador de Potência Elevador Trifásico 1 520MW 25-345kV - - 

8.9 TFA-01/02 

Transformador de Potência, trifásico, 2 
enrolamentos, 23,5kV / 6,9kV, estrela-
triângulo com neutro aterrado com resistor 
de alta impedância, e impedância 
percentual de 6%. 

2 20MVA 23,5 – 6,9kV - - 

8.10 TSA-01/02 

Transformador a seco, trifásico de 2 
enrolamentos, 6,9kV / 0,48kV, estrela-
triângulo com neutro aterrado com resistor 
de alta impedância, impedância 
percentual: 5,5%. 

2 2MVA 6,9-0,48kV - - 
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Item TAG Descrição Qtde Capacidade Dimensão (mm) Emissões/Efluentes Notas 

8.11 RS-01/02/03/04 
Resistor de aterramento do transformador 
TF 01/02/03/04, 400A -10s. 

4  7,9kV - - 

8.12 RS-05/06 
Resistor de aterramento 400A -10s. dos 
transf. TF 01/02/03/04. 

2  2,4kV - - 

8.13 CB-01/02 

Conjunto de Cubículos de 4,16kV/60Hz - 
25kA - 3000A trifásico com 7 cubículos 
equipados com disjuntores, TCs, TPs e 
demais acessórios. 

2  6,9kV - - 

8.14 PSPC Painel de Supervisão, Proteção e Controle 4  - - - 

9 – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - SUBESTAÇÃO 

9.1 DJ-01 A DJ-18 Disjuntor 345kV – 3150-40kA 12 - 345kV - - 

9.2 SFT-01  Seccionadora tripolar, motorizada com Lâmina 
de Terra, 2000A 

2 - 345kV - - 

9.3 SF-01 A SF-47 Seccionadora tripolar, motorizada 2000A 40 - 345kV - - 

9.4 TC-01 A TC-75 Transformador de corrente 345kV 36 - 345kV - - 

9.5 TP-01 A TP-42 Transformador de Potencial 345kV 36 - 345kV - - 

9.6 PR-01 A PR-36 Para-raio 345kV 33 - 345kV  - 

9.7 TF-01 

Transformador de Potência, trifásico, 3 
enrolamentos, 345/34,5/13,8kV estrela-
triângulo com neutro aterrado com resistor 
de alta impedância, e impedância 
percentual de 6%. 

01 - 345/34,5/23,5kV - - 
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 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Ácido Sulfúrico 
Nome Químico: Ácido Sulfúrico 

Identificação da Empresa: 
Empresa: Superquímica Comércio e Transporte Ltda 
Endereço: Av. Antonio Frederico Ozanan, 540 Bairro Brigadeira Canoas/RS 92420-360 
E-mail: superquimica@superquimica.com.br 
Fone/Fax: (51) 2103-4200 
Nº Telefone de Emergência: 0800 118270 - Pró Química/ABIQUIM  (gratuito 24 h / dia) 

Bombeiros 193 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais 
importantes: 

EFEITOS DO PRODUTO 
Inalação: 

O ácido sulfúrico é um potente irritante do trato respiratório, pele e olhos. Sobre a pele 
produz queimaduras graves com fibrose cicatricial intensa e limitações funcionais. Nos 
acidentes com os olhos pode provocar graves lesões ulcerativas, catarata e glaucoma. 
Embora a ingestão seja improvável, pode causar severos danos ao aparelho digestivo. 
Manuseie o produto com segurança. 

É um potente irritante do trato respiratório, pode causar tosse, espirros, sangramento 
nasal, broncospasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. 

Contato com a pele: Irritante, produz queimaduras graves com fibrose cicatricial intensa e limitações 
funcionais. As queimaduras evoluem com lesões ulceradas de cicatrização lenta, fibrose 
cicatricial e limitações funcionais. Extensas queimaduras podem levar à morte. Sinais de 
choque como suor frio e pegajoso, pulso rápido, respiração superficial e inquietação 
podem aparecer após ingestão ou contato extenso com a pele. O estado de choque é a 
causa mais freqüente de morte nos acidentes graves. 

Contato com os olhos: 

Ingestão: 

Efeitos ambientais: 

Perigos físicos e 
químicos 

Perigos específicos 
Principais sintomas 

Visão geral de 
emergências 

O contato com os olhos produz ulceração profunda da córnea, ceratoconjuntivite e lesões 
de pálpebras com graves seqüelas, incluindo cegueira.  
Causa corrosão das membranas mucosas da boca, garganta e esôfago, dor epigástrica 
intensa com náuseas e vômitos semelhante a borra de café, edema de glote e asfixia. 
Pode contaminar cursos d’águas, tornando-os impróprios para uso em 
qualquer finalidade. Altas concentrações no ar põem em risco a vida humana e animal. 
O ácido sulfúrico pode reagir violentamente com ácido acético, acetonas, acrilonitrila, 
anilina, etileno glicol, ferro, ácido perclórico, isocianetos, sódio, carbonato de sódio, entre 
outros. 
Evite a exposição do produto ao calor e materiais incompatíveis. 
A inalação do vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, 
broncoespasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. 
Dependendo das proporções isole e evacue a área. Em caso de vazamento e/ou 
derramamento procure bloquear o vazamento, conter o líquido derramado ou transferir o 
produto. Durante o atendimento emergencial fique com o vento soprando as suas costas. 
O acesso das pessoas nas áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem 

0 

3 2 
COR 
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NFPA 

Classificação de perigo 
do produto químico: 

Sistema de classificação 
utilizado: 

usando roupas específicas e proteção respiratória adequada. 
Saúde: 3; Inflamabilidade: 0; Reatividade: 2; Corrosivo. 

Corrosivo para os metais – categoria 1 (Frase de perigo H290) 
Toxicidade aguda - oral - categoria 5 (Frase de perigo H302). 
Toxicidade aguda - inalatória - categoria 2 (Frase de perigo H330). 
Corrosivo/irritante a pele - categoria 1A (Frase de perigo H314). 
Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos - categoria 1 (Frase de Perigo H318). 
Carcinogenicidade - categoria 2 (Frase de perigo H351). 
Toxicidade sistêmica em órgão alvo após única exposição - categoria 1 (Frase de perigo 
H370) 
Toxicidade sistêmica em órgão alvo após exposição repetida - categoria 1 (Frase de 
perigo H372). 
Perigo ao ambiente aquático - categoria 3 toxicidade aguda (Frase de perigo H402) 
Perigo ao ambiente aquático – categoria 3 Toxicidade crônica (Frase de perigo H 412). 
Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 
Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos, ONU. 

Elementos apropriados da rotulagem 

Elementos do Rótulo Dados 

Identificação do produto e telefone 
de emergência do fornecedor 

Nome Comercial: Ácido Sulfúrico 98% 
Telefone de Emergência: (51) 2103.4200 

Composição química Ácido Sulfúrico – H2SO4 

Pictogramas de perigo 

Palavra de advertência PERIGO 

Frase de perigo 

H290 - Pode ser corrosivo para metais. 
H303 - Pode ser nocivo se ingerido. 
H330 - Fatal se inalado. 
H314 - Causa queimadura severa a pele e dano aos olhos. 
H318 - Causa danos oculares graves. 
H351 - Pode causar câncer. 
H370 - Causa dano ao sistema respiratório. 
H372 - Causa dano ao sistema respiratório através da exposição repetida ou 
prolongada. 
H402 - Perigoso para a vida aquática. 
H412 - Perigoso para a vida aquática com efeitos prolongados. 
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Frases de precaução 

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização. 
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as 
precauções de segurança. 
P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio. 
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P273 - Evitar a libertação para o ambiente. 
P280 - Usar luvas de proteção / vestimenta de proteção / proteção ocular / 
proteção facial. 
P281 - Usar o equipamento de proteção individual exigido. 
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico. 
P321 - Tratamento específico (ver informações ao médico, item 4). 
P330 - Enxaguar a boca. 
P363 - Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
P405 - Armazenar em local fechado à chave. 
P501: Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação local. 
P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate 
um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao 
ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte 
um médico. 
P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem 
fechado. 
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO 
provocar o vômito. 
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o 
cabelo): retirar imediatamente toda a vestimenta contaminada. Enxaguar a 
pele com água. 
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes 
de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 

Outras informações 
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste 
produto químico perigoso pode ser solicitada via telefone, e-mail ou no site da 
empresa: www.superquimica.com.br  
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 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Nome Químico: Ácido Sulfúrico 
N ° CAS: 7664-93-9 
Natureza Química: Ácido Inorgânico 
Sinônimos: Sulfato de hidrogênio, óleo vitríolo. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: 

Contato com a pele: 

Contato com os olhos: 

Ingestão: 

Notas para o médico 

Remover a vítima ao ar fresco e se não estiver respirando, administrar respiração artificial 
e chamar um médico imediatamente. 
Retire cuidadosamente roupas e calçados contaminados. Lave o local atingido com água 
corrente em abundância por 15 minutos, no mínimo. 
Levante as pálpebras e lave imediata e continuamente com grande quantidade de água 
por 15 minutos. Em seguida encaminhe para o atendimento médico.  
Não induzir ao vômito. Dar água aos poucos para beber e nunca administrar nada se a 
pessoa estiver inconsciente e dar atenção médica imediata.  

Em todos os casos deve ser providenciado atendimento médico de urgência 
Para exposições aguda e repetida de curta duração para ácidos fortes: 
- Problemas respiratórios podem originar-se de edema de laringe e exposição por inalação. 
Tratar inicialmente com 100% de oxigênio. 
- Dificuldade de respiração pode requerer traqueostomia se entubação endotraqueal for 
contra indicada por entumecimento excessivo. 
- Puncionar a veia imediatamente em todos os casos onde houver evidência de 
comprometimento circulatório. 
- Ácidos fortes produzem necrose de coagulação caracterizada pela formação de um 
coágulo (escara) como resultado de lesão do ácido nas proteínas em tecidos específicos. 

Ingestão: 
- Recomendada diluição imediata (leite ou água) até 30 minutos após a ingestão. 
- Não tente neutralizar o ácido durante uma reação exotérmica, com perigo de provocar 
danos devido ao efeito corrosivo. 
- Tenha cuidado para evitar o favorecimento de vômito, devido nocividade de nova 
exposição da mucosa ao ácido. O limite de fluídos é um ou dois copos para um adulto. 
- Carvão ativado não é recomendado no tratamento com ácidos. 
- Alguns autores sugerem lavagem gástrica até uma hora após a ingestão. 

Pele: 
- Lesões na pele requerem irrigação com soro fisiológico. Tratamento de queimaduras 
químicas assim como queimaduras térmicas, deve ser feito com gaze e esparadrapos anti-
aderentes. 
- Queimaduras profundas de segundo grau podem se beneficiar com uso tópico de 
sulfadiazina de prata. 
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Descrição breve dos 
principais sintomas e 
efeitos 

Proteção do prestador de 
socorros 

Olhos: 
- Danos aos olhos requerem retração das pálpebras para assegurar a irrigação da 
conjuntiva. Irrigação deve ser feita pelo menos de 20 a 30 minutos. Não utilize agentes 
neutralizantes ou aditivos. Soro fisiológico em abundância é requerido. 

A inalação de vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, 
broncospasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. A ingestão causa corrosão das 
membranas mucosas da boca, garganta e esôfago, dor epigástrica intensa com náuseas e 
vômitos semelhantes à borra de café, edema de glote e asfixia. 
Utilize os equipamentos de proteção individual indicados. Evite contato com o produto ao 
socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não ofereça nada por via 
oral a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, 
medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de 
assistência respiratória. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Não combustível 
e não inflamável: 

Não é combustível, mas ataca metais produzindo gás hidrogênio que é extremamente 
inflamável. É um forte agente desidratante, reagindo com materiais orgânicos produz calor 
suficiente para ignição. Em caso de incêndio vizinho, manter tanques resfriados. 

Ponto de fulgor: Não aplicável. 

Meios de extinção: 

Perigos específicos 
referentes às medidas: 

Perigos específicos da 
combustão do produto 
químico: 
Métodos especiais: 

Resfriar recipientes com neblina de água. Utilizar pó químico seco ou gás carbônico. Não 
utilizar água em jato direto. 
Substância não inflamável, mas altamente reativa; forte agente oxidante podendo causar 
ignição quando em contato com materiais combustíveis. Tanques de Ácido Sulfúrico 
quando envolvidos em situações de fogo, devem ser mantidos resfriados com sprays de 
água. Evacuar o pessoal da área afetada, desligar rede elétrica e afastas substancias que 
possam oferecer perigo em contato com ácido. O fogo pode produzir fumos/gases 
irritantes ou tóxicos. O ácido especialmente quando diluído com água, pode reagir com 
metais liberando gás hidrogênio (inflamável). 
Decomposição térmica produz fumos tóxicos e irritantes de óxidos de enxofre (SOx). 

Evite aplicação de excesso de água, pois poderá haver contaminação de cursos de água. 

Equipamento para 
proteção 

Os bombeiros devem vestir todos os equipamentos de proteção individual (luvas, óculos, 
botas e máscaras apropriadas) e principalmente aparatos de respiração pois em contato 
com fogo libera gases tóxicos e irritantes SOx. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais 
- Remoção de fontes de 
ignição: 

- Controle de poeira: 

Não é combustível. Com é oxidante, evite contato com outros combustíveis ou 
materiais orgânicos. Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, 
chamas e não fumar na área de risco. 
Não aplicável. Produto líquido. 
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 - Prevenção de inalação e 
contato com pele, mucosas e 
olhos: 

Precauções meio ambiente 
- Procedimentos: 

Método de limpeza 

- Recuperação: 

- Neutralização: 

- Prevenção de perigos: 

Utilizar óculos de segurança, botas, máscara específica para ácidos e luvas 
adequadas. Isolar a área num raio mínimo de 50 metros e manter afastados os 
curiosos. 

Impedir o escoamento do produto para rios, riachos, esgotos, poços, assim como solo 
e vegetação. Comunicar as autoridades e alertar a vizinhança se for necessário. 
Confinar o fluxo longe do derramamento para posterior remoção. 

Utilize equipamentos de proteção individual, isole a área, remova todo produto 
orgânico ou combustível e providencie ventilação adequada para dispersar o gás. 
Tente conter o líquido derramado com dique de areia ou terra. Se possível realizar a 
transferência do produto. Nunca utilize material orgânico para absorver o 
derramamento.  
Pode-se conseguir a neutralização do ácido com adição de substancia básica, alcalina 
ou cáustica. Neutralize lenta e cuidadosamente com cal, se possível. A reação de 
neutralização libera calor. Para pequenas quantidades, adicionar cautelosamente 
excesso de água com grande agitação. Ajustar pH para neutro, separar os sólidos ou 
líquidos insolúveis e acondicioná-los com disposição adequada como resíduo. A 
reação pode gerar calor e fumos, os quais podem ser controlados pela velocidade de 
adição. Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do órgão ambiental. 
Não descarte diretamente no meio ambiente. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Materiais seguros para 
estocagem 
- Adequados: 
- Inadequados: 

Manuseio: 
- Precauções no manuseio: 

- Prevenção de exposição: 

- Orientações para manuseio 
seguro: 

Armazenamento 
- Medidas técnicas 
apropriadas: 
- Condições adequadas: 

Aço inox, aço carbono ou bombonas de plástico (polietileno).  
Armazenagem em vidro deve ser adotada somente para pequenas quantidades, 
exemplo em laboratório. 

Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado e manusear preferen-
cialmente em local arejado. 
Submeta todo sistema a um controle periódico de manutenção. Mantenha equipe 
permanentemente treinada. Manusear de acordo com as normas de segurança 
estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado. Não comer, 
não beber e não fumar nas áreas de trabalho. Lavar as mãos após manusear o produto 
e remover roupas contaminadas. 
Evite contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais, conforme 
mencionado nos campos anteriores. 

Utilize sempre material especificado compatível com ácido sulfúrico, bombonas 
plásticas e tanques de aço inox.  
Mantenha o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco, ao abrigo da 
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- Condições que devem ser 
evitadas: 

- Sinalização risco: 

luz solar direta e a prova de incêndio. Mantenha os recipientes bem fechados. 
Armazene afastado de alimentos. Fora do alcance das crianças. Os locais devem ter 
piso cimentado, resistente à corrosão, inclinado, com valas que possibilitem o 
escoamento, em caso de derramamento, para reservatório de contenção. No local 
devem estar previstos sistemas de neutralização do ácido e de combate a incêndios.. 
Contato com materiais incompatíveis. 
-NÃO é seguro descarregar o produto através de pressurizadores (exemplo: pressão 
por ar comprimido) 
- Decreto 96.044/88, do Ministério dos Transportes: 
“Art. 19. O condutor não participará das operações de carregamento descarregamento 
e transbordo da carga, salvo se devidamente orientado e autorizado pelo expedidor ou 
pelo destinatário, e com a anuência do transportador.”  
Placas de sinalização contendo a indicação de líquido corrosivo. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual apropriado 
Proteção respiratória 

Proteção para as mãos 
Proteção para os olhos 
Proteção para pele 
Medidas de controle de 
engenharia 

Precauções especiais 

Parâmetros de controle 
específicos: 

Máscara panorama com filtro contra gases ácidos ou multiuso. Em grandes 
concentrações utilize máscara autônoma. Atenção: máscaras com filtros mecânicos, 

não protegem trabalhadores expostos a atmosfera deficiente de oxigênio. 
Utilizar luvas resistentes a ácidos. 
Use óculos de segurança contra produtos químicos ou protetor facial. 
Utilizar roupas de PVC resistentes a ácido.
Para reduzir a possibilidade de risco potencial à saúde, assegure ventilação diluidora 
suficiente ou existência de exaustão no local para controlar a concentração ambiente a 
níveis baixos. 

Dote a área de chuveiros de emergência e lava-olhos. Nunca coma, beba ou fume em 
área de trabalho. Pratique boa higiene pessoal principalmente antes de comer, beber e 
fumar. Separe ferramentas e roupas contaminadas, assegurando que as mesmas 
sejam efetivamente lavadas antes de nova utilização 

Limites de exposição ocupacional 

Ingrediente 

TLV-TWA 
(ACGIH) 
(2010) 

PEL-TWA 
(OSHA) 

REL-TWA 
(NIOSH) 

IDLH 
(NIOSH) 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

ÁCIDO SULFÚRICO 0,2 1 1 15 
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 Procedimento recomenda-
do para monitoramento 

Submeta os indivíduos expostos a provas periódicas de função respiratória; o exame 
médico periódico deve enfatizar a possibilidade de ocorrência de hiper-reatividade 
brônquica em exposições de longo prazo. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico 
Forma 

Líquido 
Líquido viscoso 

Cor Incolor 

Odor 
Limite de odor 

Característico 
Não disponível 

pH Ácido 

Ponto de fusão 
Ponto de ebulição 
Faixa de temperatura de 
ebulição 
Ponto de fulgor 
Taxa de evaporação 
Inflamabilidade 
Limite de explosividade 

10°C (dados de literatura) 
290°C (dados de literatura) 
Não aplicável 

Não aplicável 
< 1 (acetato de butila = 1) 
Não aplicável 
Não aplicável 

Pressão de vapor 
Densidade de vapor/ar 
Densidade 
Solubilidade 
Coeficiente de partição – n-
octanol/água 
Temperatura de auto-ignição 
Temperatura de 
decomposição 

0,13 kPa a 146°C 
3,4 
1,835 g/cm³ 
Solúvel em água, liberação de calor 
-2,20 (valor estimado) 

Não aplicável 
Não determinado 

Viscosidade 26,7cp (20°C) 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Material estável quando armazenado em temperatura ambiente, em equipamentos 
fechados, sobre condições normais de estocagem e manuseio. 

Condições a evitar 

Produtos da decomposição 
Reações perigosas 

Materiais incompatíveis 

Evite contatos com materiais combustíveis e orgânicos, pois pode provocar fogo. Em 
contato com alguns metais pode liberar hidrogênio. 
Sob ação do fogo pode decompor-se liberando gases tóxicos (SOx).  
Reage com os produtos relacionados abaixo. Não ocorre polimerização. Reação de 
liberação de calor com a água. 
Ácido acético, acetonas, acrilonitrila, anilina, etileno glicol, ferro, ácido  perclórico, 
isocianetos, sódio, carbonato de sódio, entre outros. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
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 Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 
Toxidade Aguda: 

Corrosão/irritação da pele: 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular: 

Sensibilização respiratória ou 
da pele: 

Perigo por aspiração: 

Toxicidade ao órgão-alvo 
específico – exposição única: 

Toxicidade ao órgão-alvo 
específico – exposições 
repetidas: 

Toxidade Crônica 

Efeitos locais 

Efeitos específicos 
Mutagenicidade em células 
germinativas: 

Carcinogenicidade: 

Toxicidade à reprodução e 
lactação: 

A inalação de vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, 
broncospasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. A ingestão causa corrosão 
das membranas mucosas da boca, garganta e esôfago, dor epigástrica intensa com 
náuseas e vômitos semelhantes a borra de café, edema de glote e asfixia. 
DL50 (oral, ratos): 2660mg/kg 
CL50 (inalação, ratos, 4h): 0,375mg/L 

Severas queimaduras com destruição do tecido, vermelhidão, dor, escurecimento, 
ressecamento e até mesmo necrose. 

Conjuntivite, irritação, lesão na córnea e pode levar a perda da visão 

Não há informações disponíveis. 

Não há informações disponíveis. 

Desenvolvimento de bronco-constrição que dificulta a respiração e provoca mudanças 
na função pulmonar. 

A exposição prolongada ao produto favorece o desenvolvimento de bronquite, dores 
no peito, cicatrizes na pele, córnea e na orofaringe, pigmentação e erosão dos 
dentes. 

Exposição reiterada a concentrações acima dos limites de tolerância para exposição 
ocupacional pode determinar distúrbios funcionais respiratórios.  
As graves queimaduras produzidas pelo contato do ácido com a pele evoluem com 
lesões ulceradas de cicatrização lenta, fibrose cicatricial e limitações. 

Não é esperado mutagenicidade. 

Classificação A2 – Carcinogênico humano suspeito (ACGIH, 2009). 

Não é esperado toxicidade à reprodução e lactação 

Substâncias que causam efeitos: 
Interação 
Aditivos 
Potenciação 
Sinergia 

Não são conhecidas substâncias que possam causar interação com o produto. 
Não são conhecidas substâncias que possam causar efeito aditivo com o produto. 
Não são conhecidas substâncias que possam causar potenciação com o produto. 
Não são conhecidas substâncias que possam causar sinergia com o produto. 
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 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Persistência/ 
degradabilidade 
Bioacumulação 
 
 
 
Mobilidade 
Impacto ambiental 
 
 
 
Comportamento esperado 
Ecotoxidade 

 
O produto apresenta rápida degradação e baixa persistência 
 
O produto apresenta baixo potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. 
BCF = 3,16 (valor estimado) 
Log kow = -2,20 (valor estimado) 
Alta mobilidade. 
O produto é um energético oxidante. 
Devido à natureza corrosiva do ácido sulfúrico, animais expostos a este produto 
poderão sofrer danos teciduais e ser levados a morte, dependendo da concentração 
ambiental. As plantas contaminadas com o produto podem adversamente ser 
afetadas ou destruídas. 
Rápida dissipação da nuvem gasosa. 
Produto classificado como perigoso para organismos aquáticos. 
CL50 (Lepomis macrochirus, 96h): 16 - 28mg/L  
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
 Métodos de tratamento e 
disposição 
 - Produto: 
- Restos de produto: 
 
- Embalagem usada: 

 
 
 
Neutralize lentamente e cuidadosamente com cal se possível. 
Recolha e armazene adequadamente o produto derramado para posterior 
reutilização ou disposição final. Consulte o órgão de controle ambiental local. 
Podem ser reaproveitadas por empresas autorizadas junto aos órgãos 
regulamentais. 

Em caso de derramamento, comunique o fato imediatamente ao órgão de controle ambiental da região. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre 
 
 
 

Decreto nº 96.044 de 18.05.88 – Aprova o Regulamento para o Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos. 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 
420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 

Para produto classificado como perigoso para o transporte 

Número da ONU 
Nome apropriado para 
embarque 
Classe de risco 
Número de risco 
Grupo de embalagem 

1830 
ÁCIDO SULFÚRICO, com mais de 51% de ácido 
 
8 
80 
II 
CORROSIVO 
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 15. REGULAMENTAÇÕES 
 
Regulamentações nacionais e internacionais: 
Devem ser seguidas as determinações contidas no decreto que regulamentou o transporte rodoviário de produtos 
perigosos. 
Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:  
Vide informações anteriores relativas à segurança e manuseio do produto. 
 
Portaria n° 1.274, de 25 de agosto de 2003 – Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal 
Portaria n° 204 de 20 de maio de 1997 – Ministério dos Transportes.  
NBR 7500:2009 ABNT  
NR 15 ABNT  
NBR 14725-ABNT (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ). 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Siglas utilizadas: 
LD50 (Lethal Dose) – dose letal a 50% da população exposta 
LC50 (Lethal Concentration) – concentração letal a 50% da população exposta 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
TLV-STEL (Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit) Limite de Exposição – Exposição de Curta Duração – 
ACGIH – é a concentração a que os trabalhadores podem estar expostos continuamente por um período curto sem 
sofrer irritação, lesão tecidual crônica ou irreversível ou narcose em grau suficiente para aumentar a predisposição a 
acidentes. 
TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average) Limite de Exposição – Limite de Exposição Média 
Ponderada no Tempo – ACGIH – é a concentração para a qual a maioria dos trabalhadores pode estar repetidamente 
exposta, dia após dia, considerando-se jornada de trabalho de 8h diárias e 40h semanais. 
IARC (International Agency for Research on Cancer) 
 
Necessidades especiais de treinamento: Estabeleça por escrito um plano de emergência para ações em caso de 
vazamento de ácido sulfúrico. Mantenha equipe treinada e realize treinamentos práticos periódicos. 
 
Os dados e informações aqui transcritos se revestem de caráter meramente complementar, são fornecidos de boa fé, 
e representam o que de melhor até hoje se tem conhecido sobre a matéria, não significando, porém, que exauram 
completamente o assunto.  
Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de 
suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio do produto. 
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1. Identificação do produto e da empresa

PRODUTO CÓDIGO INTERNO 
FOSFATO DE SÓDIO BIB 7H2O PAACS-BR50 50.19.009.03.25 
FOSFATO DE SÓDIO BIB 7H2O USP  -BR50 50.19.009.04.25 
FOSFATO DE SÓDIO BIB 7H2O M    -BR50 50.19.009.51.25 

Nome da empresa:  Quirios Produtos Químicos S.A.  

Endereço:  Rua Arnaldo n° 388 – Engenho Novo – Barueri – SP. 

Telefone da empresa:  (11) 4161-7600 

Telefone de emergência:  (11) 4161-7600 

Fax:  (11) 4161-2036 

E-mail: quirios@quirios.com.br 

2. Identificação de perigos

Diamante de Hommel: 

Perigos mais importantes: Produto sólido, irritante para os olhos, sistema respiratório e pele. 

Efeitos do produto: 

Efeitos adversos à saúde humana: Os íons fosfato são levemente absorvidos pelo trato gastrointestinal, sendo 

improváveis de produzirem efeitos sistêmicos de intoxicação, os quais podem ocorrer por outras rotas. Desta maneira os 

sintomas incluem vômito, letargia, febre, diarréia, queda na pressão sanguínea, pulso fraco, cianoses, espasmo carpal, 

coma e tetania. Esses efeitos são resultados pelo seqüestro de cálcio do sangue. Quando ingeridos em grandes 

quantidades, pode causar queda do balanço mineral no organismo, afetando adversamente a pressão osmótica dos 

fluidos corporais, impedindo a absorção ou utilização dos nutrientes minerais necessários (Fonte: HSDB). 

Efeitos ambientais: Em contato com leitos de rios, água, poços e represas, dependendo da concentração, pode causar a 

variação do pH da água e contaminação acética, tornando-a imprópria para consumo humano e causando a mortalidade 

de peixes e outras vidas marinhas. 

Em contato com o solo, dependendo da concentração, pode causar a variação do pH, assim como o desbalanceamento 

Vermelho – Inflamabilidade – 0 – Produto não queima. 

Azul – Perigo para saúde – 1 – Produto com leve risco. 

Amarelo – Reatividade – 0 – Produto estável. 

0
1 0 

____ 
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de elementos do solo, tornando a área imprópria para a agricultura. 

Perigos físicos e químicos: Quando aquecido à temperatura de decomposição o produto produz fumos tóxicos de 

óxidos de fósforo/sódio. 

Perigos específicos: Quando doses excessivas de sais de fosfatos são introduzidas por via intravenosa ou oral, podem 

provocar ação tóxica por redução da concentração de Ca2+ na circulação, através da precipitação de fosfato de cálcio nos 

tecidos moles (Fonte: HSDB).  

Principais sintomas:  Inalação: sintomas incluem tosse e falta de ar. Ingestão: sintomas incluem vômito, letargia, febre, 

diarréia, queda na pressão sanguínea, pulso fraco, cianoses, espasmo carpal, coma e tetania. Contato com a pele e 

olhos: irritações com vermelhidão e dores.  

Classificação do produto químico: Toxicidade aguda – Categoria 5; corrosão e irritação da pele – Categoria 2; lesões 

oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A; sensibilização respiratória ou da pele – Categoria 1; toxicidade sistêmica 

para certos órgãos-alvo – exposição única – Categoria 3; toxicidade sistêmica para órgão-alvo específico – exposições 

repetidas – Categoria 2; perigo por aspiração – Categoria 2. 

Sistema de classificação utilizado:  Norma ABNT-NBR 14725:2009 - Parte 2 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU 

Visão geral de emergências:  Produto não inflamável. Toxidez muito baixa. A inalação do produto pode irritar o sistema 

respiratório. Fazer uso de EPI's adequados: óculos de segurança, luvas e botas de PVC ou borracha, máscara contra pó 

e capacete. Dependendo das proporções isole e evacue a área. Fique com o vento soprando as suas costas. Evite 

contaminação do produto o que dificulta a reutilização do mesmo. 

Elementos apropriados da rotulagem: 

Pictogramas: 

  

Palavra de Advertência: Perigo 

Frases de Perigo: Pode ser nocivo se ingerido; Causa irritação à pele; Causa irritação ocular séria; Quando inalado pode 

causar sintomas alérgicos, asma ou dificuldades de respiração; Pode causar reações alérgicas na pele; Pode causar 

irritação respiratória; Pode causar dermatites crônicas; Pode ser nocivo em caso de ingestão e por penetração nas vias 

respiratórias. 

Frases de Precaução: Disponha os resíduos em um aterro devidamente licenciado pelos órgãos competentes; não deixe 

que este produto químico atinja o meio ambiente; no caso de uso de lentes de contato, estas devem ser removidas; lave 
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os olhos com água por no mínimo 15 min., mantendo-os abertos; enxágue a pele imediatamente com água em 

abundância, por  cerca de 15min a 20 min; lave a boca; não provoque vômito, se consciente, dê dois copos com água;  se 

inalado, administre oxigênio ou respiração artificial e procure atendimento médico; pode ser usada água para resfriar e 

proteger o material exposto; lave bem as mãos antes de comer, beber ou fumar; use EPI apropriados (avental 

impermeável, luvas de PVC, óculos de segurança); use somente em local ventilado. 

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância: Este produto é uma substância pura. 

Nome químico comum ou nome genérico: Fosfato de sódio bibásico heptahidratado. 

Sinônimos:  Fosfato dissódico heptahidratado, hidrogenofosfato de sódio, fosfato de sódio secundário, fosfato de sódio 

dibássico. 

Formula molecular:  Na2HPO4.7H2O. 

Registro no chemical abstracts service (n° CAS): 7782-85-6. 

4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros: Para garantir sua segurança pessoal, antes de socorrer uma vítima colocar os EPIs 

necessários (Vide seção – 8). O socorrista deve ser um brigadista ou alguém familiarizado com técnicas de primeiros 

socorros. Procurar um médico. Enquanto isso, seguir as seguintes instruções: 

Inalação: Afastar a fonte de contaminação ou transportar a vítima para local arejado. Se houver dificuldades respiratórias, 

administrar oxigênio. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser aplicadas por pessoal habilitado se a vítima 

não apresentar sinais vitais. NÃO UTILIZAR O MÉTODO DE RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Introduzir a respiração 

artificial com uma máscara de bolso equipada com válvula de via única ou outro equipamento de respiração adequado. 

Manter o paciente aquecido e não permitir que a vítima se movimente desnecessariamente. Transportar a vítima para um 

hospital IMEDIATAMENTE (Fonte: HSDB). 

Contato com a pele: Lavar a pele com água (ou água e sabão não abrasivo), suavemente, por pelo menos 20 minutos 

ou até que a substância tenha sido removida. NÃO INTERROMPER O ENXÁGÜE. Sob água corrente (chuveiro de 

emergência) remover roupas, sapatos e outros acessórios pessoais contaminados (cintos, jóias etc). Descartar as roupas 

e acessórios contaminados ou descontaminar as roupas antes da reutilização. Se a irritação persistir ao repetir o 

enxágüe, requisitar assistência médica RAPIDAMENTE. (Fonte: HSDB). 

Contato com os olhos: Não permitir que a vítima esfregue os olhos. Remover o excesso da substância dos olhos 

rapidamente e com cuidado. Retirar lentes de contato quando for o caso. Lavar o(s) olho(s) contaminado(s) com bastante 
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água deixando-a fluir por, pelo menos, 20 minutos, ou até que a substância tenha sido removida mantendo as pálpebras 

afastadas durante a irrigação. Cuidado para não introduzir água contaminada no olho não afetado ou na face. Se a 

irritação persistir repetir o enxágüe, se ocorrer dor, inchaço, lacrimação, fotofobia ou queimaduras, a vítima deve ser 

encaminhada ao oftalmologista RAPIDAMENTE. (Fonte: HSDB). 

Ingestão: Lavar a boca da vítima com água. NÃO INDUZIR VÔMITO. Oferecer a vítima consciente 2-4 copos de água 

para diluir o material no estômago. Se a vítima apresentar desordens respiratórias, cardiovasculares ou nervosas fornecer 

oxigênio, em caso de parada respiratória, realizar manobras de ressuscitação. NÃO UTILIZAR O MÉTODO DE 

RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Se o vômito ocorrer naturalmente inclinar a vítima para evitar o risco de aspiração 

traqueo-bronquial do material ingerido. Lavar novamente a boca da vítima. Repetir a administração de água. Nada deve 

ser administrado por via oral se a pessoa estiver perdendo a consciência, inconsciente ou em convulsão. Manter o 

paciente aquecido e em repouso. Transportar a vítima para um hospital IMEDIATAMENTE (Fonte: HSDB). 

Ações que devem ser evitadas: Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com 

convulsão. 

Proteção do prestador de socorro: O prestador de socorro deve estar protegido contra contaminações secundarias.  

Notas para o médico: Obter um ECG e instituir contínuo monitoramento cardíaco.  

Para maiores informações consultar: HSDB - Site: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search - disodium phosphate. 
 

5. Medidas de combate a incêndio 
 

Ligar imediatamente para o telefone de emergência disponível neste documento. Se não estiver disponível ligar para a 

PRÓ-QUÍMICA para Assistência de Emergência nos seguintes números: 0800-118270 (Brasil) ou 55-11-232-1144 (fora 

do Brasil). 

Meios de extinção apropriados:  Material não combustível. Devem ser utilizados métodos de extinção de incêndio de 

acordo com o agente propagador. Prevenir a formação de vapores tóxicos utilizando vapor supressor de espuma álcool 

resistente. O uso de neblina d’água poderá também reduzir os vapores ou afastar nuvens de fumaça, e pode ajudar a 

proteger a substância derramada afastando-a de fontes de ignição. Se for possível e seguro, remova os contêineres 

expostos às chamas. Combater o fogo com o vento a suas costas. SOMENTE UTILIZAR JATOS DE ÁGUA PARA 

RESFRIAR OS RECIPIENTES ENVOLVIDOS NO FOGO e evitar que explodam mesmo após o controle do fogo. 

Abandone a área caso haja descoloração dos tanques ou aumento das chamas. Mantenha-se afastado de tanques 

envolvidos nas chamas. 

Meios de extinção não recomendados: Não iniciar o combate ao incêndio sem estar utilizando roupas de proteção 

adequadas para a situação. Não tocar nem caminhar sobre o material derramado. Direcionar jatos sólidos de água ao 

fogo pode não ser uma estratégia efetiva, pois podem propagar ainda mais o incêndio e espalhar a substância 

derramada. Não permitir que a água penetre os recipientes que contenham a substância. Não permitir a entrada do 
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produto ou das águas de diluição do controle do fogo em bueiros, redes de esgotos ou áreas confinadas.  

Perigos específicos referentes às medidas: Os produtos oriundos da decomposição térmica podem produzir maior 

irritação no trato respiratório. Exposto a altas temperaturas, devido à decomposição térmica, pode liberar gases tóxicos. 

Métodos especiais de combate a incêndio: Combater incêndios que envolvam tanques, carros ou vagões de transporte 

de uma distância máxima possível ou utilizar mangueiras com suporte manejadas à distância ou canhão monitor; se isso 

não for possível abandonar a área e deixar queimar. Resfriar lateralmente, com grandes quantidades de água, os 

recipientes que estiverem expostos às chamas mesmo após a extinção do fogo. Retirar-se imediatamente do local caso 

aumente o ruído do dispositivo de segurança/alívio ou caso ocorra descoloração do tanque devido ao fogo. Manter-se 

sempre longe dos tanques envolvidos no fogo. (ABIQUIM, 2002; CHEMINFO, 2001; HSDB, 2000; NEW JERSEY, 1999).   

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Utilizar óculos de proteção resistentes aos respingos das 

soluções ou aos vapores, a menos que se tenham disponíveis respiradores com peça facial inteira. Deve-se utilizar 

proteção ocular mesmo que se esteja usando lentes de contato. Evitar que a substância tenha contato com a pele, 

utilizando luvas, toucas, botas resistentes a produtos químicos, especificamente recomendados por MSHA/NIOSH ou pelo 

fabricante. Onde houver possibilidade para exposições a altas concentrações da substância, deve-se utilizar respirador 

aprovado pelo fabricante ou por MSHA/NIOSH com peça facial inteira, suprimento de ar, que opere com demanda de 

pressão ou outro modo de pressão positiva. Certificar-se de todos os tipos de exposições a que se possa estar sujeito 

num combate a incêndio. Pode ser necessário combinar filtros, pré-filtros ou cartuchos para a garantia da proteção contra 

diferentes formas da substância química (tais como vapores e névoas) ou contra uma mistura de substâncias químicas. 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais: Dirija-se ao local do vazamento ou derramamento utilizando os EPIs adequados. Faça uma 

análise visual da situação e dos riscos iminentes antes de tomar qualquer decisão, não arrisque sua vida.  

Remoção de fontes de ignição: Remover todos os materiais combustíveis na área atingida. Não fumar ou caminhar 

sobre o material. Manter afastado de materiais incompatíveis. 

Controles de poeira: Assegure a existência de ventilação geral diluidora ou local exaustora.  

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Na manipulação dos resíduos derramados, o 

trabalhador envolvido deve estar utilizando os equipamentos de proteção individual necessários: luvas de PVC, óculos de 

segurança, capacete e máscara contra gases, avental tipo barbeiro impermeável vestimentas de proteção e botas de 

borracha. 

Precauções ao meio ambiente:  

Ar: utilizar névoas d’água para diluir poeiras e materiais particulados dispersos no ar. 

Solo: recolher o produto evitando a formação de poeiras e partículas de menores diâmetros, se no for possível recolher o 

material imediatamente, cubra-o com lonas plásticas. 
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Água: impedir que o produto ou as águas de atendimento de emergência atinjam cursos d’água, canaletas, bueiros e 

galerias de esgoto.  

Métodos para limpeza: 

Recuperação:  tente conter o produto derramado. Se possível realizar a transferência e reutilização do produto. 

Neutralização: para pequenas quantidades: adicionar, cautelosamente, bastante de água, sob agitação. Ajustar o pH 

para neutro. Separar quaisquer sólidos ou líquidos insolúveis e acondicioná-los, para disposição como resíduo perigoso. 

Drenar a solução aquosa para o esgoto, com muita água. As reações de hidrólise e neutralização podem gerar calor e 

fumos, que podem ser controlados pela velocidade de adição. Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do 

órgão ambiental (Fonte: CETESB – Ficha de Informação de Produto Químico – Fosfato de sódio). 

Disposição: após tratamento, os resíduos deverão ser recolhidos em recipientes de adequados e tratados ou 

descartados conforme a legislação ambiental local, estadual ou federal. 

Prevenção de perigos secundários: Interrompa se possível, o vazamento. Evite o contato com materiais incompatíveis. 

Isole a área do derramamento num raio de 50 metros. Afaste as pessoas não envolvidas. Mantenha-se afastado de áreas 

baixas. 

 

7. Manuseio e armazenamento 
 

Manuseio: Este produto deve ser manuseado por pessoal que possua treinamento adequado, e devidamente protegido, 

utilizando os EPIs apropriados relacionados abaixo. 

Medidas técnicas apropriadas: 

Prevenção da exposição do trabalhador: IRRITANTE para pele, olhos e sistema respiratório. Antes do manuseio é 

extremamente importante que os controles de engenharias estejam em operação (ventilação mecânica, processo 

confinado, controle das condições do processo)  e  as medidas de higiene pessoal sejam seguidas. Sempre que possível, 

trabalhar em sistema confinado. As pessoas que manipulam esta substância devem ser treinadas quanto ao risco do 

manuseio e seu uso seguro. Use pequenas quantidades de cada vez em uma área separada da área de armazenamento 

e com ventilação adequada. Abrir e manusear as embalagens com cuidado utilizando os EPIs apropriados (protetor 

respiratório apropriado, protetor ocular, luvas, botas, macacão impermeável ou capa tipo barbeiro, etc.). Tenha um 

lavador de olhos e uma ducha perto da área onde o produto é manuseado.   

Prevenção de incêndio e explosão: Não trabalhar perto de fontes de calor. Instalações elétricas no local devem ser à 

prova de explosão. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Usar sistemas de 

ventilação que não gerem faísca e sistema elétrico seguro na área de manuseio. Manter bem acessíveis os equipamentos 

de combate a incêndio, derramamento e vazamento. Para operações em grande escala a instalação de um sistema de 

detecção de vazamento e fogo juntamente com um sistema automático de supressão de fogo é necessária. Manter as 

saídas de emergência livre de obstruções.   
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Precauções e orientações para manuseio seguro: Manipular em área com ventilação local por exaustão ou hermetizar 

o processo se necessário para evitar a liberação de névoas para o ambiente de trabalho. Manter no local de trabalho as 

menores quantidades possíveis em área separada da área de armazenamento. Sempre trabalhar em capelas ou locais 

bem ventilados. O assoalho da área de trabalho deve ser de fácil limpeza. 

Recipientes vazios podem conter resíduos perigosos do produto, mantê-los bem fechados e não reutilize as embalagens. 

Evitar o contato com materiais incompatíveis. Não descartar o produto diretamente no ambiente sem tratamento prévio e 

auxílio de um agente ambiental devidamente autorizado. 

Medidas de higiene: As roupas, luvas, calçados, EPI’s, devem ser limpos antes de sua reutilização. Na higiene pessoal, 

use sempre água quente, sabão e cremes de limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Não usar 

gasolina, óleo diesel ou outros solventes derivados de petróleo para a higiene pessoal. Bons procedimentos operacionais 

e de higiene industrial, ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos químicos. Lavar as mãos, com água e sabão, 

antes dos intervalos (café, almoço) e após o término do trabalho. 

 

Armazenamento: 

Medidas técnicas: Armazenar sempre nas embalagens originais. Inspecionar periodicamente os recipientes verificando 

danos ou vazamentos e data de validade, os mesmos devem permanecer sempre fechados quando não estiverem em 

uso. O sistema elétrico e de ventilação da área de estoque devem ser seguros (à prova de explosão e de incêndio e 

resistente à corrosão) e separado de outros sistemas de ventilação. Extintores de incêndio apropriados e equipamentos 

de limpeza para o caso de vazamento devem estar disponíveis dentro ou próximo da área de armazenamento. O 

assoalho deve ser vedado. 

Condições de armazenamento: 

Condições adequadas: Armazenar em local arejado, sem umidade, bem ventilado, distante de luz solar direta, separado 

de substâncias incompatíveis e em quantidades limitadas. 

Condições que devem ser evitadas: Danificar as embalagens, luz direta e calor. 

De sinalização de risco: A área de armazenamento deve ser claramente identificada, livre de obstrução e somente 

acessível a pessoas treinadas e habilitadas. PROIBIDO FUMAR. 

Produtos e materiais incompatíveis: : Alcalóides, antipirina, hidrato de cloral, acetato de chumbo, resorcina e pirogalol 

(1,2,3 – Trihidroxibenzeno, ácido pirogálico). 

Materiais seguros para embalagens: 

Recomendadas: Contêineres, frascos ou tambores de polipropileno, barricas de fibra com saco interno ou embalagens 

feitas de materiais compatíveis.  

 

8. Controle de exposição e proteção individual 
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Parâmetros de controle específicos: 

Limites de exposição ocupacional: 

Nome químico TLV – TWA (ACGIH): 8 horas OSHA  NIOSH 
Fosfato de sódio bibásico 7H2O 10,0 mg/m3  (total de poeiras); 5,0 mg/m3 (particulas respiraveis)* N.E. N.E. 
Fonte: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

*Limite de exposição padrão para partículas inaláveis inertes (poeiras) segundo a  ACGIH. 

Indicadores biológicos: NR7-IBE: não estabelecido, porém de acordo com a NR7 - 7.4.2.2. - para os trabalhadores 

expostos a agentes químicos não constantes dos quadros I e II da referida NR-7, outros indicadores biológicos poderão 

ser monitorizados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e de interpretação 

desses indicadores. 

Medidas de controle de engenharia: A exposição a esta substância pode ser controlada de diversas maneiras. As 

medidas apropriadas para o ambiente de trabalho particular dependem de como o material esteja sendo usado e da 

extensão da exposição. Esta informação geral pode ser usada para auxiliar no desenvolvimento das medidas de controle 

específicas, devendo contemplar com a regulamentação ocupacional, ambiental e de incêndio, além de outras 

regulamentações aplicáveis.    

Outros limites e valores: Não relatado. 

Procedimentos recomendados para monitoramento: Utilizar instrumentos apropriados de monitoramento. A estratégia 

da amostragem deve contemplar local, tempo, duração, freqüência e número de amostras. A interpretação dos resultados 

das amostras está relacionada a estas variáveis e ao método analítico utilizado. A amostragem deve ser conduzida por 

profissional treinado.  

Equipamento de proteção individual apropriado: 

Proteção respiratória: Usar protetor de peça facial inteira, ou máscara semi-facial dependendo da quantidade de 

vapores e poeiras no meio. 

Proteção das mãos:  Usar luvas de látex ou PVC. 

Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança.  

Proteção da pele e do corpo: Usar avental tipo barbeiro impermeável e vestimentas de proteção.  

Precauções especiais: Evitar usar lente de contato quando manusear o produto, pois estas podem acumular compostos 

dispersos pelo ar concentrando-os aumentando assim a chance de lesões oculares. 

 

9. Propriedades físico-químicas 
 

Estado físico: Sólido. 

Forma: Cristais. 

Cor: Brancos. 
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Odor: Inodoro. 

pH:  8,7 a 9,3 (solução 1%). 

Temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: 

Ponto de fusão: 48 ºC. 

Ponto de fulgor: Não aplicável. Produto não inflamável. 

Temperatura de decomposição: 130 ºC. 

Temperatura de auto-ignição:  Não aplicável. 

Limites de explosividade superior/inferior: Não aplicável. 

Densidade: 1,7 g/cm3  a 20 ºC (densidade relativa). 

Solubilidade (com indicação dos solventes): Água:  11,8 g/100 mL (25° C); Etanol:  Insolúvel; 
  

10. Estabilidade e reatividade 
 

Condições específicas: 

Instabilidade: Estável nas condições normais de manuseio e armazenamento. 

Reações perigosas:  Reações com agentes oxidantes podem gerar calor excessivo.  

Condições a serem evitadas:  Luz solar direta, calor, chamas abertas, superfícies aquecidas. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: : Alcalóides, antipirina, hidrato de cloral, acetato de chumbo, resorcina e 

pirogalol (1,2,3 – Trihidroxibenzeno, ácido pirogálico). 

Necessidade de adicionar aditivos e inibidores: Não relatado. 

Produtos perigosos da decomposição: Exposto a altas temperaturas, devido à decomposição térmica, pode liberar 

óxido de fósforo/sódio. 

 

11. Informações toxicológicas 
 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: 

Toxicidade aguda: Inalação: Pode provocar irritações e queimaduras nas mucosas, provocar ânsia e pode provocar 

dificuldade respiratória. 

Ingestão: Pode provocar intoxicação de leve a grave, além de queimaduras no sistema digestivo. 

Contato com a pele e olhos: Pode provocar irritação ou queimaduras de leve a grave. 

Toxidade: Via oral – (coelho): LD50: > 17.000 mg/kg 

Efeitos locais: Podem causar irritações para pele, olhos, sistema respiratório e gastrointestinal. 

Sensibilização: Na literatura consultada não foram encontradas informações pertinentes.   

Toxicidade crônica:  O contato prolongado e repetido com o produto pode causar dermatites crônicas.  
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Cães receberam doses diárias de fosfato de sódio dibásico por 9-22 semanas apresentaram deposição de cálcio nos rins 

(nefrocalcinose) com propagação de atrofia do túbulo proximal. Rações animais com fosfato de sódio dibásico e 

dihidrogeno fosfato de potássio, ambos em longo prazo e curto prazo, apresentaram aumento na porosidade dos ossos; 

hiperparatiroidismo e calcificação também foram evidenciadas. 

Efeitos específicos:  Carcinogênico: não listado; Mutagênico: não informado; Teratogênico: não informado: Efeitos na 

reprodução: não informado.   

Substâncias que causam efeitos: Na literatura consultada não foram encontradas informações pertinentes para efeitos 

de adição ou potenciação. 

  

12. Informações ecológicas 
 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 

Mobilidade: Nenhuma informação sobre o comportamento do produto no meio ambiente foi encontrada na literatura.   

Persistência e Degradabilidade:  Nenhuma informação sobre o comportamento do produto no meio ambiente foi 

encontrada na literatura.   

Potencial bioacumulativo: Nenhuma informação sobre o comportamento do produto no meio ambiente foi encontrada 

na literatura.   

Impacto ambiental:  Em contato com leitos de rios, água, poços e represas, dependendo da concentração, pode causar a 

variação do pH da água, tornando-a imprópria para consumo humano e causando a mortalidade de peixes e outras vidas 

marinhas. 

Em contato com o solo, dependendo da concentração, pode causar a variação do pH, assim como o desbalanceamento 

de elementos do solo, tornando a área imprópria para a agricultura. 

Ecotoxicidade: Toxicidade aguda: Via oral (RATOS) LD50 = 12930 mg/kg. 
 

13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 

Métodos recomendados para  tratamento e disposição aplicados ao:  

Produto:  para pequenas quantidades: adicionar, cautelosamente, bastante de água, sob agitação. Ajustar o pH para 

neutro. Separar quaisquer sólidos ou líquidos insolúveis e acondicioná-los, para disposição como resíduo perigoso. 

Drenar a solução aquosa para o esgoto, com muita água. As reações de hidrólise e neutralização podem gerar calor e 

fumos, que podem ser controlados pela velocidade de adição. Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do 

órgão ambiental (Fonte: CETESB – Ficha de Informação de Produto Químico – Fosfato de sódio). 

Restos de produto:  Restos de produto devem ser tratados como descrito no Item anterior. Todos os métodos de 

descarte devem estar de acordo com as leis e regulamentações federais, estaduais e municipais. Regulamentações 
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podem variar em locais diferentes. A caracterização de resíduos e o seguimento da legislação são responsabilidade 

unicamente do gerador dos resíduos. Para o caso de produto não utilizado ou não contaminado, as opções preferidas de 

descarte incluem o envio do material a recicladores, recuperadores, incineradores ou outro dispositivo de destruição 

térmica autorizada e legalizada. 

Embalagem usada: Deixar o conteúdo escorrer completamente. Não descartar diretamente em sistemas de esgoto, 

cursos d’água ou com o lixo recolhido pela rede pública. Consultar o órgão ambiental local para verificar as 

regulamentações de descarte que devem ser seguidas. É recomendável que seja eliminada em instalações autorizadas 

para recolhimento de embalagens, incinerador, fornos de co-processamento ou aterros industriais. 

RECOMENDAMOS NÃO REUTILIZAR AS EMBALAGENS VAZIAS.  

NOTA: Observar as legislações locais (estaduais e municipais)e as legislações federais. 
 

14. Informações sobre transporte 
 

Regulamentações nacionais e internacionais:  Regulamentações nacionais e internacionais: Produto não classificado 

como perigoso para o transporte de produtos perigosos, conforme Resolução N° 420 do Ministério dos Tra nsportes. 

 

15. Regulamentações 
 
Regulamentações específicas para o produto químico:   

Decreto Federal n° 2657, de 03 de novembro de 1998;  Norma ABNT-NBR 14725:2009. 
 

16. Outras informações 
 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à 

proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. 

Cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto  aos possíveis 

riscos advindos do produto. 

 
Referências Bibliográficas: 
1) THE MERCK INDEX 13th ED. 6) INTOXICAÇÕES AGUDAS – S. SCHCARTSMAN 
2) DANGEROUS PROPERTIES IND. MAT. IRVING SAX  7) INTERNATIONAL TECH.INF.INSTIT. - JAPAN 
3) GENIUM’SREF. COLLECTION – DATA SHEETS 8) ROT. PREV. DE PROD. QUÍM. PER. - FUNDACENTRO 
4) ENCICLOPÉDIA DE QUÍMICA IND. - ULLMAN  9) HANDBOOK OF CHEM. AND PHYSICS 57th ED. 
5) CHEMICAL ENGINEERING HANDBOOK 5th ED. 10) FOLHAS DE DADOS DIVERSOS. 
European Commission – Joint Research Centre – Institute for Health and Consumer Protection site: 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 
HSDB – Hazardous Substance Data Bank – DISODIUM PHOSPHATE CAS: 7558-79-4. 
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FISPQ  – Quimidrol – Fosfato de sódio. 
 
Legendas e abreviaturas: 
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 
CAS - Chemical abstracts service; 
EC - European Community; 
EEC - European Economic Community; 
Nº EC - Number of European Commission; 
NE - Não estabelecido; 
TLV - TWA (Threshold Limit Value - Time Waighted Average) - Limite de exposição para um dia normal de trabalho (8 
horas) ou semana (40 horas); 
ESIS - European chemical Substances Information System); 
EPI - Equipamento de Proteção Individual; 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
OSHA PEL – Occupational Safety & Health Administration Permissible Exposure Limits; 
IDLH - Immediately Dangerous to Life and Health; 
IPVS - Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde; 
HSDB – Hazardous Substance Data Bank 
MSHA – Mine Safety and Health Administration; 
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health; 
SCBA - Self Contained Breathing Apparatus 
LC50 (Lethal Concentration – 50% ) = concentração letal a 50% da população exposta ao produto; 
EC50 (Effect Concentration – 50%) =  concentração que causa efeito em 50% da população teste. O efeito não significa 
morte, mas normalmente diz respeito à capacidade de locomoção (mover ou nadar); 
LD50 (ip) (Lethal Dose – 50% Intraperitonial) =  dose letal a 50% da população a qual foi administrada a substância (intra 
peritonial); 
LDLo (Lowest Published Lethal Dose) = Menor dose letal publicada em literatura especializada. 
N.D. – Não disponível. 
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2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

>>> PRODUTO PREPARADO <<< 
NATUREZA QUÍMICA: Hipoclorito de sódio. 
NOME QUÍMICO OU GENÉRICO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO: Hipoclorito de sódio.
CONCENTRAÇÃO OU FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO: 

COMPONENTES CONCENTRAÇÃO Nº CAS

HIPOCLORITO DE SÓDIO 12,0% a 14,0% 7681-52-9

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: É um forte oxidante. Pode causar danos permanentes nos olhos. É incompatível com ácidos, 
reagindo com violência e formando gás cloro. Reage com produtos orgânicos, resultando em fogo. Causa queimaduras no trato 
respiratório, na pele e no trato respiratório. 
EFEITOS DO PRODUTO: Se em contato direto com os olhos, poderá causar cegueira. Exposição nas vias respiratórias provoca 
queimaduras, tosse e edema pulmonar. 
EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA: Os vapores do produto são irritantes às mucosas do nariz, garganta e trato 
respiratório. Nos olhos, causa conjuntivite, e em concentrações elevadas, edema nos olhos (aspecto leitoso na córnea até 
cegar). Na pele, provoca irritação seguido de vermelhidão. Já se ingerido, causa irritação nas mucosas da boca e garganta, 
dores de estômago, e possível ulceração. 
EFEITOS AMBIENTAIS: Afeta rios e cursos d´água por alteração do pH e ação do cloro ativo. Se houver lançamento ou 
derramamento acidental, diluir para não afetar as vias aquáticas. Pode alterar a qualidade do solo. 
PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS: É incompatível com ácidos reagindo violentamente, formando o gás cloro. Se reagir com 
compostos orgânicos, pode resultar em fogo. Não deve ser misturado com amônia, com produtos que a contém ou que podem 
dar origem à amônia (ex.: aminas, etc.). O hipoclorito é incombustível. 
PERIGOS ESPECÍFICOS: Reação violenta no contato com ácidos e amônia, liberando gás cloro e cloraminas. 
PRINCIPAIS SINTOMAS: A inalação do vapor resulta em tosse, queimação e edema pulmonar. Na pele causa dermatite e 
queimadura. Nos olhos causa danos sérios podendo chegar até a cegueira. A ingestão leva igualmente a queimaduras, porém 
os efeitos toxicológicos não são conhecidos. 
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO: Produto corrosivo. 
VISÃO GERAL DE EMERGÊNCIAS: Manter as pessoas afastadas. Impedir a entrada e isolar a área de risco. Manter a favor do 
vento, afastando-se de áreas baixas. Conter os vazamentos para evitar a entrada de corpos d´água e penetração no solo. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

>>> MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS <<< 
INALAÇÃO: Remover a vítima para ambiente com ar fresco, e mantê-la aquecida. Caso haja dificuldade de respiração, 
administrar oxigênio. Se a vítima parar de respirar, administrar respiração artificial. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE. Observação Importante: Manter sempre pessoas treinadas para administração de oxigênio e respiração 
artificial.
CONTATO COM A PELE: Remover as roupas e calçados contaminados e colocar a pessoa sob o chuveiro de emergência ou outra 
fonte de água limpa abundante, descontaminar as partes atingidas. Lavar continuamente a parte afetada com água fria, por 
pelo menos 20 minutos. A lavagem pode ser feita com água e sabão. Descartar sapatos contaminados que não sejam de 
borracha. Lavar as roupas antes de reusá-las. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE.
CONTATO COM OS OLHOS: IMEDIATAMENTE lavar os olhos continuamente com um fluxo direto de água, por pelo menos 20 
minutos. Durante a lavagem manter as pálpebras abertas para assegurar completa irrigação dos olhos e tecidos oculares. Lavar 
os olhos, poucos segundos após a exposição, é essencial para atingir máxima eficiência. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE.
INGESTÃO: Hipoclorito de sódio é um produto alcalino corrosivo. Se o produto for ingerido não induzir vômito, não fazer 
lavagem e não usar antídotos ácidos. Imediatamente fazer a diluição, fornecendo à vítima leite, sorvete derretido, clara de ovo,
pasta de amido ou antiácidos específicos leite de magnésia, hidróxido de alumínio (gel) ou trisilicato de magnésio (gel). 
Tiossulfato de sódio pode ser benéfico, pois neutraliza o hipoclorito de sódio não reagido. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE.
NOTAS PARA O MÉDICO: Além da alcalinidade do produto, a geração contínua de cloro gás, após ingestão (devido ao ambiente 
ácido no estômago), pode causar danos à mucosa estomacal. Dependendo da quantidade ingerida, deve-se cogitar a remoção 
do produto que está no estômago, tomando-se cuidado para evitar perfurações no esôfago ou no estômago, sempre sob 
supervisão médica. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: Usar agentes extintores apropriados conforme a causa do incêndio. Espuma, pó 
químico, gás carbônico, “spray” ou neblina de água podem ser usados. Se houver um vazamento ou derrame de produto e não 
ocorrer ignição, usar spray de água para dispersar os vapores e para proteger as pessoas que estarão tentando sanar este 
vazamento. 
MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS: Direcionar jato de água direto para o produto. 
PERIGOS ESPECÍFICOS: O contato com agentes redutores, leva a reações violentas, podendo haver incêndio. 
MÉTODOS ESPECIAIS: Esfriar os recipientes com neblina d´água a fim de evitar a decomposição do produto. Usar pó químico 
seco para apagar focos de fogo. Afastar as pessoas não autorizadas e não envolvidas na ocorrência, para uma distância segura. 
PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS: Fazer uso da proteção respiratória com filtro contra gases ácidos, luvas em PVC, calçados de 
borracha e óculos de segurança. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO: Evitar inalação do vapor do produto. Manusear o produto com ventilação local adequada. Usar proteções 
respiratórias adequadas onde houver risco potencial de exposição, acima dos limites estabelecidos. Evitar contato direto com 
o produto. Manter os recipientes fechados, exceto quando estiver transferindo o material.
MEDIDAS TÉCNICAS: Dotar o local de manuseio do produto com conjunto de chuveiro de emergência e lava olhos. O manuseio 
só deve ser feito com os EPI´s indicados e sob condições de segurança. 
PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR: Usar os EPI´s específicos; óculos contra respingos, protetor facial, luvas em 
PVC e roupas de proteção. Evitar inalar os vapores alcalinos. Lavar-se após o manuseio e descontaminar os EPI´s após o uso. Os 
EPI´s devem ser aprovados para uso somente com os respectivos CA´s – Certificado de Aprovação. 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO: O hipoclorito por si só não pega fogo. 
PRECAUÇÕES: Manusear os recipientes e embalagens fazendo uso dos EPI´s adequados. Certificar-se que as embalagens estão 
identificadas e isentas de contaminantes. Evite respirar o vapor produzido pelo produto. 
ORIENTAÇÕES: Manusear em local limpo, ventilado e com boa iluminação, por profissionais habilitados e treinados, sempre 
utilizando os EPI´s adequados. 
ARMAZENAMENTO: Evitar o armazenamento do Hipoclorito com produtos incompatíveis. Armazenar em local fresco e seco. 
Os recipientes devem ser resistentes á corrosão (ex.: titânio e plásticos, como, polietileno, polipropileno, PVC reforçado com 
fibra de vidro, aço revestido com plástico reforçado com fibra de vidro). Evitar exposição direta do sol. 
MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: Armazenar o produto em local fresco, ventilado e protegido da incidência da luz solar. A 
incidência direta da luz, provoca liberação de oxigênio, aumentando a pressão interna do recipiente, especialmente se for 
recipiente pequeno e confeccionado em plástico. 
>> CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO << 
ADEQUADAS: Manter os recipientes de hipoclorito de sódio fechados e etiquetados adequadamente. § A armazenagem deve 
ser feita em área coberta, fresca, ventilada e longe de materiais incompatíveis (item 10).
PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Ver item 10. 
MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS: 
RECOMENDADAS: PVC, PEAD, PP, PTFE, resinas epóxi-éster vinílicas, resinas fenólicas, poliéster, borracha natural, neoprene e 
viton. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS: Manter o pessoal, que está sem proteção respiratória, em local seguro, numa posição contrária à 
direção do vento.
REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO: Não aplicável (o hipoclorito não é combustível). 
CONTROLE DE POEIRA: Não aplicável. 
PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSAS E OLHOS: Usar óculos de segurança. Usar proteção facial 
total (sobre os óculos) quando houver riscos de respingo de produto. Usar luvas quimicamente resistentes, tais como 
borracha, neoprene ou PVC. Usar vestimentas de proteção para minimizar o contato com a pele. Onde houver possibilidade de 
contato ou de respingo do produto, usar macacão de proteção total com botas (material quimicamente resistente ao 
hipoclorito de sódio). 
PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Conter o líquido em diques, prevenindo descargas em córregos ou esgotos. NUNCA 
DESCARTAR O VAZAMENTO PARA O ESGOTO. Os vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos 
ambientais. 
MÉTODOS PARA LIMPEZA: Lavar a área atingida pelo vazamento, com água, apenas se houver possibilidade de coletar esta 
água em recipientes apropriados. Para grandes vazamentos, conter o líquido em diques e bombear para recipientes 
apropriados. Descartar os resíduos conforme recomendação dos órgãos ambientais. 
NEUTRALIZAÇÃO: Não adicione ácido para neutralização, devido à emanação de gás cloro. A medida mais eficaz é conter o 
líquido com areia e dispor em recipientes em material que não sofra ataque do produto por corrosão. 
DISPOSIÇÃO: Atender a legislação ambiental da localidade. 
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9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido. 
COR: Límpido amarelo pálido esverdeado
ODOR: Característico de cloro
PH: 10,00 a 13,00
>> TEMPERATURAS ESPECÍFICAS OU FAIXAS DE TEMPERATURAS NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO << 
PONTO DE EBULIÇÃO: 110º C (a 760 mmHg). 
PONTO DE FUSÃO: Não disponível. 
TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: O produto é instável à temperatura ambiente, decompondo-se lentamente.
PONTO DE FULGOR: Não é inflamável.
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Produto não inflamável. 
LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR/INFERIOR: Produto não inflamável.  
PRESSÃO DE VAPOR: Não disponível. 
DENSIDADE DE VAPOR: Não disponível. 
DENSIDADE: 1,000 a 1,100 g/cm³ (solução com 1% cloro livre a 25° C)
SOLUBILIDADE: (com indicação do(s) solvente(s)): Água (% em peso): Completa.
TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

>> CONDIÇÕES ESPECÍFICAS << 
INSTABILIDADE: Em condições normais de uso, é estável. 
REAÇÕES PERIGOSAS: Reage na presença de produtos oxidantes e redutores (ex.: sulfitos). Em contato com metais, libera 
oxigênio. Sob a ação da luz solar, libera oxigênio. Reage violentamente com amônia e produtos que a contém, formando 
vapores irritantes e tóxicos. Reage com ácidos liberando gás cloro irritante. 
CONDIÇÕES A EVITAR: Temperaturas altas e contato com metais e materiais e substâncias incompatíveis. 
MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: Ver item 7. 
PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: Decompõe-se em ácido hipocloroso, cloro, ácido clorídrico, clorato de sódio, 
cloreto de sódio e oxigênio, em função da temperatura, do pH, do tempo e dos materiais e substâncias presentes. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: O ambiente de manuseio de hipoclorito de sódio deve ser ventilado, com sistema 
de exaustão local nos pontos onde houver possibilidade de alguma emissão de vapor.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que 
ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI´s. 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial inteira com 
linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável. 
PROTEÇÃO DAS MÃOS: Luvas impermeáveis de borracha ou em PVC. 
PROTEÇÃO DOS OLHOS: Óculos de proteção contra respingos. 
PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO: Avental em PVC ou em borracha, roupa anti-ácido (PVC ou outro material equivalente) e 
botas em borracha ou em PVC. 
PRECAUÇÕES ESPECIAIS: Analisar o local da atividade previamente e os riscos envolvidos, para somente então, definir as 
medidas mitigadoras obrigatórias. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO: Nos testes de laboratório, os efeitos do hipoclorito de 
sódio, para os organismos aquáticos, variaram de moderadamente a altamente tóxicos. Os testes de laboratório ainda indicam 
baixa toxidade para mamíferos e pássaros. Apesar disso, estas espécies estão sujeitas a irritação de pele e queimaduras, 
decorrentes da natureza corrosiva do produto. Quanto às conseqüências ao meio ambiente, tudo vai depender da capacidade 
de absorção do solo e dos sistemas aquáticos expostos ao produto. Deve-se prevenir qualquer derrame acidental do produto 
em ambientes terrestres ou aquáticos. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: O tratamento e a disposição dos resíduos de hipoclorito devem ser feitos em 
ambiente adequado por pessoas treinadas com a utilização dos EPI´s indicados para a atividade. Conter o derramamento, 
recolhendo-o para o descarte, de acordo com os critérios ambientais legais. 
PRODUTO: NUNCA DESCARTAR O HIPOCLORITO DE SÓDIO EM ESGOTOS, CÓRREGOS OU NO MEIO AMBIENTE. Quando 
necessário, o hipoclorito de sódio pode ser neutralizado com agentes redutores tais como tiossulfato de sódio, bisulfito de 
sódio, sulfito de sódio ou água oxigenada. A solução resultante da neutralização deve ser diluída com grande quantidade de 
água antes de ser descartada. 
RESTOS DE PRODUTOS: Os resíduos resultantes são denominados como classe 1, e podem ser enviados para áreas de 
retenção. O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, estadual ou municipal).
EMBALAGEM USADA: As embalagens usadas devem ser descontaminadas e dispostas de forma adequada, não podendo ser 
reutilizadas para outros produtos. Se possível, retornar ao fabricante. Caso contrário,  dispor como produto corrosivo. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO: Ingestão: Este tipo de exposição não é comum, mas se 
ocorrer causará irritação, corrosão no trato gastrointestinal, dor e vômitos. 
Inalação: Tosse, sufocação e irritação. 
Contato com a Pele: É irritante e corrosivo, podendo levar a dermatites. 
Contato com os Olhos: Dor, irritação, podendo levar à cegueira. 
TOXICIDADE AGUDA: Ingestão: Dores no estômago e vômitos. 
Inalação: Dores no trato respiratório e edema pulmonar. 
Contato com a Pele: Dermatites avançando até formar feridas. 
Contato com os Olhos: Cegueira. 
LD50 (1) Oral Agudo: Rato 8.910 mg/Kg  -  LD50 Dermal Agudo: Coelho 10.000 mg/Kg. 
EFEITOS LOCAIS: Irritação Primária de Pele: Coelho (24 horas) Moderada  -  Irritação Primária dos Olhos: Coelho Moderada. 
TOXICIDADE CRÔNICA: Idem à toxicidade aguda. 
POTENCIAÇÃO:  *Quanto maior for a concentração do hipoclorito de sódio, maior será a toxidade e a corrosividade. O 
hipoclorito de sódio industrial tem teores mais elevados do que a água sanitária ou do que os alvejantes domésticos, 
apresentando desta maneira, maiores riscos. Abreviações Usadas neste Item: 
(1) LD50 (Lethal Dose 50%) = Dose letal a 50% da população testada. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

>> REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS << 
>> PARA PRODUTO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA O TRANSPORTE (CONFORME MODAL) << 
NÚMERO ONU: 1791.
NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: Hipoclorito de Sódio. 
CLASSE DE RISCO: 8. 
NÚMERO DE RISCO: 80. 
GRUPO DE EMBALAGEM: Corrosivo. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
FISPQ - Fornecedores. 
NBR 14725
Manuais Técnicos da ABICLOR (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis e Cloro Derivados). 
Panfletos do Chlorine Institute.
Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos (AssociQuim/SincoQuim) - Agosto/1998. 
NR 15 (ABNT).
Manual de Autoproteção para Manuseio e Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (PP4) - 4ª Edição , 2000. 
Manuais Técnicos da ABICLOR (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis e Cloro Derivados). 
Panfletos do Chlorine Institute. 
Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos (AssociQuim/SincoQuim) - Agosto/1998.
NR 15 (ABNT). 
Manual de Autoproteção para Manuseio e Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (PP4) - 5ª Edição , 2000. 

“Os dados e informações transcritas neste documento, são fornecidos de boa fé e se baseiam no conhecimento científico 
disponível no momento e na literatura específica existente. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destas 
informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do transporte do 
produto. Prevalece em primeiro lugar, os regulamentos legais existentes”

15. REGULAMENTAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO: 
INDICAÇÃO:  Na desinfecção de superfícies fixas em unidades de saúde.
INSTRUÇÕES DE USO: Superfícies fixas: Deve ser aplicado puro, com auxilio de um pano seco ou ligeiramente  úmido, sobre a 
superfície a ser tratada. Deixar em contato por 10 minutos.
ADVERTÊNCIAS: CORROSIVO!/ CÁUSTICO! Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas; PERIGO! 
Causa danos se ingerido. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas; Não misturar com outros produtos; Usar luvas para 
sua aplicação; Não utilizar para desinfecção de alimentos; Não reutilizar as embalagens; CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS; NÃO MISTURAR COM PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA; Não ingerir; Evite a inalação ou 
aspiração; contato com os olhos; contato com a pele; MANTENHA O PRODUTO NO FRASCO ORIGINAL.
PRECAUÇÕES: Não deve ser utilizado em objetos de mármore ou metálico; Usar equipamentos de proteção adequados, tais 
como, luvas, óculos de proteção, avental, etc; Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não reutilizar o vasilhame para 
outros fins; Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los; PARA CONSERVAÇÃO DA 
QUALIDADE DO PRODUTO MANTER O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR.

EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA 
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
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Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto  Soda Caústica 30 a 53% 

Fabricante  Solvay Indupa do Brasil S/A 

Distribuidor  IQBC Produtos Químicos 
Rua Rio de Janeiro, 491 – Diadema – SP. 
Telefone: (0xx11) 4066 6622 

Tel. de emergência  SOS Cotec 0800-111767 

Descrição do Produto 
 Nome do produto : SODA CÁUSTICA 30 a 53 % 
 Nome(s) químico(s) : Hidróxido de sódio  
 Sinônimo(s) : Hidrato de sódio, Lixívia cáustica. 
 Fórmula química : NaOH  
 Peso molecular : 40,01 
 N° CE (EINECS) : 215-185-5  

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES

    Hidróxido de sódio 
N° CAS : 1310-73-2 
N° ID (Anexo I) : 011-002-00-6 
N° CE (EINECS) : 215-185-5 
Símbolos : C
Frases R : 35  
Concentração  :     30,00 -  53,00 % 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

    Produto corrosivo, perigoso para a saúde do homem e para o ambiente.  

(Revisão: 01 – IQBC)  (Data: 08/2005) 
IQBC Produtos Químicos Ltda. Página 1 de 11 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Recomendações gerais  
♦ Equipamento de proteção individual para os socorristas (ver seção 8).
♦ Em caso de projeção nos olhos e na face, tratar os olhos com prioridade.
♦ Mergulhar as roupas contaminadas num recipiente com água.

Efeitos

Efeitos principais
♦ Corrosivo para as mucosas, os olhos e a pele.
♦ A gravidade das lesões e o prognóstico da intoxicação dependem diretamente da concentração e da

duração da exposição.

Inalação
♦ Irritação intensa do nariz e da garganta.
♦ Tosse e respiração difícil.
♦ Em altas concentrações, risco de broncopneumonia química, de edema pulmonar.
♦ No caso de exposições repetidas ou prolongadas: risco de dor de garganta, de perda de sangue pelo

nariz, de bronquite crônica.

Contato com os olhos
♦ Irritação intensa, lacrimejo, vermelhidão dos olhos e edema das pálpebras.
♦ Queimaduras.
♦ Risco de lesões graves ou permanentes do olho.
♦ Risco de perda de visão.

Contato com a pele
♦ Irritação dolorosa, vermelhidão e destacamento ou erosão da pele.
♦ Risco de queimaduras profundas, de cura lenta.
♦ Risco de estado de choque.

Ingestão
♦ Irritação intensa, queimaduras, risco de perfuração digestiva com estado de choque.
♦ Salivação abundante.
♦ Risco de edema da garganta, com sufocação.
♦ Náuseas e vómitos ensanguentados, cólicas abdominais e diarréia  com sangue.
♦ Risco de sintomas gerais.

Primeiros socorros

Inalação
♦ Afastar a vítima, o mais rapidamente possível, da zona poluida; transportá-la deitada, com o tronco

levantado, para um local calmo, fresco e bem arejado.
♦ Reanimação respiratória ou oxigênio, se necessário.
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♦ Médico em caso de sintomas respiratórios.

Contato com os olhos
♦ Oftalmologista com urgência em todos os casos.
♦ Prever com urgência o transporte para um centro hospitalar.
♦ Sem perda de tempo, lavar os olhos com água corrente durante 15  minutos, mantendo as pálpebras

bem afastadas.
♦ Administrar um colírio analgésico (oxibuprocaína) em caso de dificuldade de abertura das pálpebras.

Contato com a pele
♦ Sem perda de tempo, conduzir a vítima toda vestida para um chuveiro.
♦ Retirar o calçado, as meias e a roupa contaminada e lavar a pele atingida com água corrente.
♦ Médico com urgência em todos os casos.
♦ Evitar o arrefecimento da vítima (cobrindo-a) e arranjar roupas limpas.

Ingestão

♦ Médico com urgência em todos os casos.
♦ Prever o transporte urgente para um centro hospitalar.

Vítima consciente:
♦ Fazer lavar a boca com água fresca.
♦ Não dar nada a beber.
♦ Não fazer vomitar.

Vítima inconsciente:
♦ Gestos clássicos de reanimação.

Conselhos médicos

Inalação
♦ Reanimação respiratória (oxigenoterapia).
♦ Prevenção ou tratamento do edema pulmonar e da infecção bacteriana.
♦ Repouso completo e vigilância médica durante 48 horas.

Contato com os olhos 
♦ Conforme opinião do oftalmologista.

Contato com a pele 
♦ Tratamento clássico das queimaduras.

Ingestão 
♦ Oxigenoterapia por entubação intra-traqueal.
♦ Se necessário, traqueostomia.
♦ Evitar a lavagem gástrica (risco de perfuração).
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♦ No caso de dor intensa, administração de um analgésico morfinomimético em I.M. (piritramida) antes
do transporte para um centro hospitalar.

♦ Prevenção ou tratamento do estado de choque.
♦ Endoscopia digestiva urgente com evacuação do produto por aspiração.
♦ Tratamento das queimaduras digestivas e das suas sequelas.
♦ Prevenção ou tratamento das estenoses do esôfago.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados  
♦ No caso de incêndio próximo, admite-se qualquer meio de extinção (ter em conta a seção seguinte).

Meios de extinção a proscrever
♦ Água.

Riscos particulares
♦ Incombustível.
♦ Reação exotérmica no contato com a água.
♦ Formação de gás inflamável no contato com certos metais (ver seção 10).

Medidas de proteção em caso de intervenção
♦ Mandar afastar qualquer pessoa não indispensável.
♦ Deixar intervir apenas pessoas treinadas, informadas sobre os perigos dos produtos e aptas.
♦ Usar vestuário anti-ácido em intervenções próximas.
♦ Usar aparelho autónomo de respiração em intervenções próximas ou  em locais confinados.

Outras precauções
♦ Se possível, evacuar os recipientes expostos ao fogo, se não, arrefecê-los com abundante quantidade

de água.
♦ Evitar o contato direto do produto com a água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções individuais e coletivas  
♦ Isolar a zona.
♦ Se possível, sem expor o pessoal, tentar parar a fuga.
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 8.
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 5.

Métodos de limpeza
♦ Se possível, delimitar com areia ou terra as grandes quantidades de líquido.
♦ Recolher o produto com a ajuda de meios mecânicos.
♦ Meter tudo num recipiente fechado, rotulado e compatível com o produto.
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♦ Guardar o produto recolhido num local seguro e isolado.  
♦ Para a eliminação, consultar a seção 13.  
♦ Lavar abundantemente o local com água.  

 
Precauções para a proteção do ambiente  

♦ Evitar que escorra para o meio ambiente (esgotos, ribeiros, solos,...).  
♦ Prevenir imediatamente as autoridades competentes no caso de derrame importante.  
 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

  Manipulação  
♦ Diluição: adicionar o produto sobre a água, mas nunca o inverso.  
♦ Efetuar todas as operações em vaso fechado.  
♦ Manipular o produto afastado de produtos reativos (ver seção 10).  
♦ Utilizar aparelhagem em materiais compatíveis com o produto.  
♦ Transferir de preferência por bomba ou por gravidade.  

 
Armazenagem  

♦ Num local seco.  
♦ Temperatura de armazenagem > 25°C  
♦ Controlar regularmente o estado e a temperatura dos recipientes.  
♦ Conservar em recipientes de origem, fechados.  
♦ Afastado de produtos reativos (ver seção 10).  
♦ Bacia de retenção sob os recipientes e instalações de transporte.  

 
Outras precauções  

♦ Advertir o pessoal dos perigos do produto.  
♦ Prever instalações elétricas estanques e anti-corrosão.  
♦ Proteger para não gelar.  
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 8.  

 
Materiais de embalagem/transporte  

♦ Aço inoxidável.  
 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

Medidas de ordem técnica  
♦ Instalar dispositivos que permitam respeitar os valores limite de exposição.  
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 7.  
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Valores limite de exposição  
♦ Hidróxido de sódio  

TLV (ACGIH - USA)  2000-2001  
TLVC  = 2 mg/m3 
 
Proteção respiratória  

♦ No caso de ambiente poeirento/de neblina/de fumos, máscara anti-poeiras tipo P2.  
♦ Em todos os casos em que as máscaras de cartucho são insuficientes/ aparelho respiratório a ar ou 

autônomo em meio cofinado/se oxigênio insuficiente/em caso de emanações importantes ou não 
controladas.  

♦ Utilizar somente um aparelho respiratório conforme com as normas internacionais/nacionais.  
 

Proteção das mãos  
♦ Luvas de proteção com resistência química, estanques.  
♦ Matérias aconselhadas: PVC, Neopreno, Borracha.  
♦ Matérias inapropriadas: Couro.  

 
Proteção dos olhos  

♦ Se risco de projeções, óculos químicos estanques ou viseira.  
♦ Óculos de proteção utilizados em todos os casos de operações industriais.  

 
Proteção da pele  

♦ Vestuário protetor estanque.  
♦ Vestuário de proteção/botas em PVC ou Neopreno, se risco de  projeções.  

 
Medidas de higiene específicas  

♦ Chuveiros e fontes oculares.  
♦ Lavar o equipamento contaminado.  
♦ Consultar o higienista industrial ou o engenheiro de segurança  para uma seleção do  equipamento de 

proteção individual adaptada às condições de trabalho.  
 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
   

Aspecto:  Líquido viscoso.   
Cor:  Incolor.  
Odor:  inodoro.  
 
Mudança de estado  

♦ Ponto de congelamento:  de 0 - 22 ºC 
♦ Ponto/intervalo de ebulição (1013 mbar):  de 115 - 140 ºC  

 
Ponto de inflamação  

♦ Não aplicável 
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Pressão de vapor  
♦ < 13,3 hPa  à temperatura de 20 ºC    (Soda cáustica 50% )
♦ 13,3 hPa  à temperatura de 55 ºC    (Soda cáustica 50% )

Densidade  
♦ Densidade relativa de 1,33 - 1,53

Solubilidade
♦ Água.

Miscível em todas as proporções
Observações:  Dissolução com libertação de calor. Reação violenta no contato com a água.

♦ Solúvel em:  Álcool., Glicerol.

pH
♦ > 13

Coeficiente de repartição (n-octanol/água)
♦ Não aplicável

Viscosidade
♦ 10,5 mPa.s à temperatura de 20 ºC    (Soda cáustica 30% )

Perigo de explosão
♦ Observações:  Ver também seção 10.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade  
♦ Estável sob condições (ver abaixo).

Condições a evitar
♦ Humidade.

Matérias a evitar
♦ O alumínio.
♦ O cobre e suas ligas.
♦ O zinco.
♦ O chumbo
♦ Qualquer metal susceptível de reagir com libertação de hidrogênio.
♦ Os ácidos.
♦ A água.

Produtos de decomposição perigosos
♦ Hidrogênio.
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Outras informações  
♦ Reação violenta com a água e os ácidos, com libertação de calor.
♦ Numerosas reações exotérmicas.
♦ Ação corrosiva sobre muitos metais.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda  
♦ Via oral, LD 50, não há dados
♦ Via dérmica, LD 50, não há dados
♦ Inalação, LC 50, não há dados

Irritação
♦ Homem, corrosivo (pele)
♦ Coelho, lesões graves (olhos)

Sensibilização
♦ Não há dados

Toxicidade crónica
♦ Inalação, exposição aguda e repetida,  ratazana, Orgão atingido sistema respiratório, efeito corrosivo
♦ Via oral, depois de exposição repetida,  ratazana, Orgão atingido sistema gastro-intestinal, efeito

corrosivo
♦ In vitro, não tem efeito mutagênico

Apreciação
♦ Efeito tóxico ligado principalmente às propriedades corrosivas do produto.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade aguda  
♦ Peixes, Gambusia affinis, LC 50,   96 h,  72 mg/l

Condições: pH > 10  
♦ Crustáceos, espécies diversas, EC 80,   48 h, de 33 - 100 mg/l

Condições: pH > 10  

Ecotoxicidade crônica  
♦ Resultado: não há dados
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Mobilidade  
♦ Ar   

Resultado: degradação instantânea   
♦ Água   

Resultado: solubilidade e mobilidade importantes   
♦ Solo/sedimentos   

Resultado: solubilidade e mobilidade importantes   
♦ Solo/sedimentos   

Resultado: contaminação da toalha freática em caso de chuva   
  
Degradabilidade abiótica  

♦ Ar,  neutralização (CO2 atmosférico), t 1/2 = 13  segundo(s)    
Produtos de degradação: carbonato de sódio (aerossol)  

♦ Água    
Resultado: ionização instantânea  
Aumento do pH.   

♦ Água,  neutralização    
Produtos de degradação: sais  

♦ Solo,  ionização/neutralização     
  
Degradabilidade biótica  

♦ Aeróbia 
Resultado: não aplicável  

♦ Anaeróbia 
Resultado: não aplicável  
  
Potencial de bioacumulação  

♦ Resultado: não bioacumulável  
 
Apreciação  

♦ Nocivo para os organismos aquáticos em virtude do pH alcalino.  
♦ O produto é rapidamente neutralizado ao pH ambiental 
 
           
 
13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 

 Tratamento dos resíduos  
♦ Tratar em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.  
♦ Consultar as bolsas de resíduos ou os centros de recolha para a  reciclagem.  
Ou  
♦ Diluir abundantemente com água.  
♦ Neutralizar o produto com um ácido.  
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Tratamento das embalagens  
♦ Para evitar os tratamentos, utilizar sempre que possível uma embalagem de circulação (reutilizável)

reservada a este produto.
Senão  
♦ Lavar abundantemente a embalagem com água e tratar o efluente como um resíduo.
♦ As embalagens esvaziadas e limpas podem ser reutilizadas em conformidade com as regulamentações.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

N° ONU 1824  
Classe IATA:  8  
Grupo de embalagem: II  
Etiqueta:  CORROSIVE  

PSN:  
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  

Classe IMDG:  8  
Grupo de embalagem:  II  
Etiqueta:  CORROSIVO 
Numeração painéis cisternas:  1824 
MFAG: 705
EmS: 8-06

Denominação IMDG:  
HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUÇAO  

Classe ADR/ADNR:  8, 42° b 
Grupo de embalagem:  II 
Etiqueta:  8 
Numeração painéis cisternas:  80/1824  

Denominação ADR/RID:  
HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUÇAO  

Classe RID:  8, 42° b  
Grupo de embalagem:  II  
Etiqueta:  8  
Numeração paineis cisternas:  80/1824  

Denominação ADR/RID: 
HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUÇAO  
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15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Rotulagem CEE  
♦ Nome do(s) produto(s) perigoso(s)-A figurar no rótulo:

Hidróxido de sódio 

♦ Segundo Anexo I da Dir. 67/548/CEE (19 a APT: Dir. 93/72/CEE).
Símbolos C Corrosivo  
Frases R 35 Provoca queimaduras graves.  
Frases S (1/2) (Guardar fechado à chave e fora do alcance das 

crianças.)  
26 Em caso de contato com os olhos, lavar imediata 

e abundantemente com água e consultar um 
especialista.  

37/39 Usar luvas e equipamento protetor para a 
vista/face adequados.  

45 Em caso de acidente ou de indisposição, 
consultar imediatamente o médico (se possível 
mostrar-lhe o rótulo).  

Regulamentações particulares  
♦ ROTULAGEM CE

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta ficha de segurança foi preparada de acordo com a NBR-14.725 de Julho de 2001. 

Esta FISPQ destina-se exclusivamente aos países para os quais é aplicável. Por exemplo, esta FISPQ 
não se destina a ser utilizada ou distribuída na América do Norte. Para a obtenção da ficha utilizada 
oficialmente nessa região, favor contatar a sociedade americana Solvay representativa.  
A informação constante desta ficha corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos e da nossa 
experiência do produto e não é exaustiva. Aplica-se ao produto nas condições que se especificam, 
salvo menção em contrário. Em caso de combinações ou de misturas, assegurar-se de que nenhum 
novo perigo possa aparecer. Esta informação não dispensa, em nenhum caso, o utilizador do produto 
de respeitar o conjunto dos textos legislativos, regulamentares e administrativos relativos ao produto, 
à segurança, à higiene e à proteção da saúde humana e do ambiente.  

    De acordo com isto, a IQBC não dá a garantia quanto à aptidão do Produto para determinado objetivo  
    e qualquer garantia ou condição implícita (estatutária ou outra) é excluída exceto na medida que tal    
    exclusão esteja prevista na lei. Liberdade sob Patente, Direitos de Autor, e projetos não pode ser  
    assumida. 

    Podem obter-se mais informações sobre dúvidas específicas através da IQBC Produtos Químicos Ltda.  
    Tel: (0xx11) 4066-6622. Site http: www.iqbc.com.br  e  e-mail: iqbc@iqbc.com.br

mailto:iqbc@iqbc.com.br
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: GAS NATURAL 

Código interno de identificação: 

Principais usos recomendados para 
a substância ou mistura:  

BR0404 

Uso como combustível veicular. 

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Endereço: Rua Correa Vasques 250 
20211-140 – Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ). 

Telefone: 0800 78 9001 

Telefone para emergências: 08000 24 44 33 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação de perigo do 
produto:  

 Gases inflamáveis – Categoria 1  

 Gases sob pressão – Comprimido 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – 
Categoria 3  

Sistema de classificação 
adotado:  

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. 

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.  

 Outros perigos que não resultam 
em uma classificação:  

 Explode espontaneamente com cloro sob luz solar. Em elevadas 
concentrações, causa asfixia através da redução da concentração 
de oxigênio no ar.  

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM  

- Pictogramas 

- Palavra de advertência  PERIGO 

- Frases de perigo:  Gás extremamente inflamável. 

Contém gás sob pressão: pode explodir sob efeito do calor. 
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Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). 

 

 

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO  
Nome químico ou comum  técnico : Gás natural  
 
Grupo de substância de petróleo: 

 
As substâncias desta categoria contêm principalmente moléculas de 
hidrocarbonetos de baixo peso molecular, as quais são o perigo 
dominante nos gases de hidrocarbonetos de petróleo. Suas 
características físicas e químicas exigem que sejam mantidos dentro 
de sistemas rigorosamente fechados. Ao contrário de gases de 
refinaria, gases de hidrocarbonetos de petróleo não contêm 
compostos inorgânicos (por exemplo, sulfeto de hidrogênio, amônia, 
monóxido de carbono).  
 

  
Sinônimo: Gás natural de combustão. 

Número de Registro CAS: 8006-14-2  

Impurezas que contribuam para o 
perigo: 
 
 

   CAS  
Componente  
 

  7783-06-4  
   NA  

  

 
Concentração (%)  
 

 
CAS 

Sulfeto de hidrogênio Max. 15 g/m³ 7783-06-4 

Enxofre total Max. 70mg/m³ NA 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver 
respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver 
respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão 
de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica 
imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. 

Contato com os olhos: Lave com água corrente em abundância, mantendo as pálpebras 
abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Se houver 
sintomas de irritação, procure atenção médica imediatamente. Leve 
esta FISPQ.  

Ingestão: Não aplicável (gás).  

 
Sintomas e efeitos mais 
importantes, agudos ou tardios:  

     
    Dores de cabeça, náusea, tonturas e confusão mental. Tosse e 
falta de ar. Hipóxia causada por asfixia pode levar a fadiga, 
alterações visuais e incoordenação motora, alterações 
comportamentais, cianose, perda de consciência e, em casos 
severos, morte.  
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6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

Para o pessoal que não faz parte dos 
serviços de emergência:  
 

Produto extremamente inflamável. Remova todas as fontes de 
ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume no local. Não toque 
nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de 
vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com 
a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito 
na seção 8.  
 

Para o pessoal de serviço de emergência:  
 

Utilize vestimenta impermeável, luvas de proteção de PVC, óculos 
de proteção ou protetor facial com proteção lateral.  
 

Precauções ao meio ambiente: 
 

Utilize spray d’água para reduzir os fumos no ar. Utilize ar forçado 
para manter a concentração do gás abaixo do valor explosivo.  
 

Métodos e materiais para contenção e 
limpeza:  
 

Interrompa o vazamento se não houver risco. Alivie o conteúdo 
vagarosamente para a atmosfera. Ventile a área de vazamento ou 
remova o recipiente para área bem ventilada.  
 

Diferenças na ação de grandes e pequenos 
vazamentos:  
 

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos 
para este produto  
 

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS –PARA O  MANUSEIO  
Precauções para manuseio seguro:  
 

Evite o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar 
vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção 
individual ao manusear o produto, descritos na seção 8. Se o gás for 

 Notas para médico:  
 

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima 
em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, 
sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios 
hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória  
 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção: Apropriados: Pó químico, espuma resistente a álcool, neblina de 
água e dióxido de carbono.  
 
Não recomendados: Jatos d’água. Não jogue água diretamente no 
ponto de vazamento, pois pode ocorrer congelamento.  

 
Perigos específicos da mistura ou 
substância  
 

 
Risco de explosão, se a ignição for em área fechada. 
Espontaneamente explosivo à luz do sol com cloro. Forma mistura 
explosiva com o ar e agentes oxidantes. Gás extremamente 
inflamável. Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogênio.  
 

Medidas de proteção da equipe de 
combate a incêndio:  
 

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com 
pressão positiva e vestuário protetor completo. Resfrie os 
contêineres com grandes quantidades de água até que o fogo tenha 
sido extinguido. Remova os recipientes da área de incêndio, se 
possível, sem correr riscos adicionais.  
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lançado para um lugar confinado, imediatamente evacue a área.  
 

Medidas de higiene  
 

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem 
as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua 
reutilização.  
 

Condições de armazenamento seguro, in cluindo qualquer incompatibilidade  
 
Prevenção de incêndio e explosão:  
 

Gás extremamente inflamável. Mantenha recipientes longe de fontes 
de calor e de ignição. Forma misturas explosivas com o ar e agentes 
oxidantes. O recipiente pode romper devido ao aquecimento. 
Espontaneamente explosivo à luz do sol com cloro. Contêineres, 
tubulação e equipamentos utilizados durante operações de 
transferência devem ser constituídos por materiais condutores e 
devem permanecer conectados e aterrados. Quando o produto for 
usado, manuseado, fabricado ou estocado, devem ser utilizados 
equipamentos elétricos (incluindo o sistema de ventilação / exaustão) 
à prova de explosão. Devem ser usados somente equipamentos e 
ferramentas anticentelhas durante as operações de manuseio deste 
produto. Mantenha bem acessíveis os equipamentos de combate a 
incêndio e para contenção de derramamentos ou vazamentos.  
 

Condições adequadas:  
 

Gás extremamente inflamável. Mantenha recipientes longe de fontes 
de calor e de ignição. Forma misturas explosivas com o ar e agentes 
oxidantes. O recipiente pode romper devido ao aquecimento. 
Espontaneamente explosivo à luz do sol com cloro. Contêineres, 
tubulação e equipamentos utilizados durante operações de 
transferência devem ser constituídos por materiais condutores e 
devem permanecer conectados e aterrados. Quando o produto for 
usado, manuseado, fabricado ou estocado, devem ser utilizados 
equipamentos elétricos (incluindo o sistema de ventilação / exaustão) 
à prova de explosão. Devem ser usados somente equipamentos e 
ferramentas anticentelhas durante as operações de manuseio deste 
produto. Mantenha bem acessíveis os equipamentos de combate a 
incêndio e para contenção de derramamentos ou vazamentos. Não é 
necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a 
durabilidade do produto.  

 
Materiais para embalagens:  
 

Cilindros horizontais de aço e carbono.  
 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle:  

Limite de exposição ocupacional: 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes TLV – TWA 
(ACGIH) 

TLV – STEL 
(ACGIH) 

 NA. NA 

Medida de controle de engenharia: 
 

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o 
meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao 
produto quando ocorrer formação de poeiras do produto. É 



 

Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 

PRODUTO: GAS NATURAL  Página 5 de 9 

Data: 11/12/2014 Nº FISPQ: BR0404 Versão: 4 Anula e substitui versão: todas anteriores 

 
recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava 
olhos na área de trabalho.  
 

Medidas de proteção 
pessoal:  
 

Proteção dos olhos/face: 
 

Óculos de proteção ou protetor facial com proteção lateral.  
 

Proteção da pele e corpo: 
 

Vestimenta impermeável e luvas de proteção de PVC.  

 

Proteção respiratória: 
 

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores 
orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. 
Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, 
utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de 
peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga 
orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. 
São Paulo: Fundacentro, 2002.  
 

Perigos térmicos:  
 

Não apresenta perigos térmicos.  
 

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma e cor):  
 

Gás incolor.  
 

Odor e limite de odor:  Artificial ou inodoro.  
 

Ph: 
 

Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: 

- 182,6 ºC 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 

-161,4°C a 760 mmHg  

Ponto de fulgor: 
 

Não disponível 

Taxa de evaporação: 
 

Não disponível 

Inflamabilidade (sólido; gás):  
 
 

Inflamável.  
 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 

Superior: 17% 
Inferior: 6,5% 

Pressão de vapor: 
 

Não disponível 

Densidade de vapor: 
 

0,60 – 0,81 a 20 ºC 

Densidade relativa: 
 

Não disponível. 
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Solubilidade: 
 

Solúvel  em  água  (0,4  –  2,0  g/100g).  Solúvel  em  solventes  

orgânicos. 
Coeficiente de partição – n-
octanol/água: 

Não disponível. 

Temperatura de auto-ignição: 
 

482 - 632 ºC. 
 

Temperatura de decomposição: 
 

Não disponível 

Viscosidade: 
 

Não disponível 

Outras informações:  
 

Parte volátil: 100% (v/v)  
 

  

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade e reatividade: 
 
Possibilidade de reações perigosas:  
 
Condições a serem evitadas:  
 
 

Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. 

 
Explode espontaneamente com cloro sob luz solar.  
 
Temperaturas elevadas. Umidade. Fontes de ignição. Contato com 
materiais incompatíveis. Armazenamento por mais de 6 meses.  
 
 

Materiais/substâncias incompatíveis: Cloro, dióxido de cloro e oxigênio líquido 
 

Produtos perigosos da decomposição: 
 

Em combustão libera vapores anestésicos, monóxido e dióxido de 
carbono.  

 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: 
 

Em elevadas concentrações, causa asfixia através da redução da 
concentração de oxigênio no ar com fadiga, alterações visuais e 
incoordenação motora, alterações comportamentais, cianose, perda 
de consciência e, em casos severos, a morte.  
 

Corrosão/irritação da pele:  
 

Pode causar irritação no contato direto com a pele.  
 

Lesões oculares graves/ irritação 
ocular:  
 

Pode causar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.  
 

Sensibilização respiratória ou da pele:  
 

Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória 
ou à pele.  
 

Mutagenicidade em células 
germinativas:  
 

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células 
germinativas  
 

Carcinogenicidade:  
 

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.  
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Toxicidade à reprodução:  
 

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.  
 

Toxicidade para órgãos -alvo 
específicos – exposição única:  
 

Pode causar efeitos narcóticos se inalado, com dores de cabeça, 
tonturas, náuseas e confusão mental.  
 

Toxicidade para órgãos -alvo 
específicos – exposição repetida:  
 

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo 
específico por exposição repetida.  
 

Perigo por aspiração:  
 

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.  
 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 

Ecotoxicidade: 
 

Não é esperado que o produto apresente perigo para organismos 
aquáticos.  
 

Persistência e degradabilidade: 
 

É esperada rápida degradação e baixa persistência. 

Potencial bioacumulativo: 
 

Não é esperado potencial de bioacumulação. 

 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao  

Produto: 
 

Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a 
legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados 
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas 
legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução 
CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2 010 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos).  
 

Restos de produtos: 
 

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e 
dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo 
com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o 
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de 
processamento em cimenteiras e a incineração.  

Embalagem usada: 
 

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio 
para rotas de recuperação dos tambores ou incineração. 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais  

Terrestre: 
 

Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento 
para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras 
providências. 
Agência Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 
420/04,  701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 
 

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas ( Transporte em águas 
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 brasileiras) 

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em 
Mar Aberto. 
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 
Interior. 
IMO – “International Maritime  Organization” ( Organização Marítima 
Internacional) 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – 
Incorporating Amendment 34-08;2008 Edition. 
 

Aéreo: DAC -Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. 
Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos 
perigosos em aeronaves civis. 
IATA – “ International Air Transport Association” ( Associação 
Nacional de Transporte Aéreo) 
Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51 

 
Número ONU: 
 

 
1971 

Nome apropriado para embarque: GÁS NATURAL, COMPRIMIDO, com alto teor de metano 

Classe e subclasse de risco principal 
e subsidiário: 

2.1 

Número de risco: 
 

23 

Grupo de embalagem: 
 

- 

 
15 - REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações: 

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998  
Norma ABNT-NBR 14725-4:2012 

 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes: 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à 
proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.  
Adverte-se  que  o  manuseio  de  qualquer  substância  química  requer  o  conhecimento  prévio  de  seus 
perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e 
contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 
 
Siglas: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists   
CAS - Chemical Abstracts Service  
DL50 - Dose letal 50%  
STEL – Short Term Exposure Level  
TLV - Threshold Limit Value  
TWA - Time Weighted Average 
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01– IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome do Produto: POLICLORETO DE ALUMÍNIO - PAC 

Principais usos 

recomendados para a 

substância ou mistura 

Tratamento de efluentes 

Nome da Empresa: Quimiclor Comercial Ltda. 

Endereço: 
Avenida Robert Kennedy, 3578, Bairro Assunção – São Bernardo do 

Campo / SP – CEP: 09860-214 

Fone / Fax (0XX11) 4351-4299                                                                                                                         

Emergência 0800-707-7022 / 0800-707-1767 (SUATRANS COTEC) 

Site / E-mail  www.quimiclor.com.br / qualidade@quimiclor.com.br 

 

02– IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

� Classificação de perigo do produto químico e sistema de classificação utilizado: 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO  CATEGORIA 

Toxicidade aguda – Oral 4 

Corrosivo/irritante à pele 1C 

Sensibilizantes respiratórios 1 

Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos 1 

Sensibilização à pele 1 

Perigo ao ambiente aquático - Agudo 1 

   

� Sistema de classificação 
utilizado 

Norma ABNT-NBR 14725-3:2012 Er1:2013. Sistema GHS - 

Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem 

de Produtos Químicos, ONU. 

 

� Visão geral em emergências: 
• Manter as pessoas afastadas. Impedir a entrada e isolar a área de risco. Manter a 

favor do vento, afastando-se de áreas baixas.  

• Conter os vazamentos para evitar a entrada de corpos d’água e penetração no solo. 
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Produto corrosivo tendo as seguintes identificações: 

 

NFPA 704 HMIS   

Diamante de Hommel   Risco à saúde 2 

  Inflamabilidade 0 

  Reatividade 1 

  EPI D 

 

� Elementos apropriados da rotulagem: 
 

 
Palavra de 

advertência: PERIGO 

Efeito do produto  Irritante 

Frases de perigo 

H290 Pode ser corrosivo para os metais.  
H302 Nocivo se ingerido. 
H314 Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos.  
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.  
H334 Quando inalado pode ser irritante e provoca dificuldades respiratórias.  
H400 Muito tóxico para organismos aquáticos. 

Frases de precaução 

P261 Evite inalar vapores e névoas. 
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.  
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): 
Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou 
tome uma ducha.  
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e 
a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 
cuidadosamente com a água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato, remova-as se for fácil, Continue enxaguando. P405 Armazene em local 
fechado à chave.  
P501 Descarte o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com as 
regulamentações locais. 
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Armazenamento: 
 

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação /exaustão 
local. Evite formação de vapores e névoas. Evite inalar o produto em caso de 
formação de vapores e névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Use 
luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e/ou proteção facial como 
indicado na Seção 8. 
P403+P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente 
hermeticamente fechado. 
P403+P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. 
P405 – Armazene em local fechado à chave. 

Disposição: P501 – Eliminar o conteúdo / recipiente acordo com a legislação nacional e local. 
 

03– COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Tipo de produto SUBSTÂNCIA 

Nome Químico ou Comum Cloreto de Alumínio 

Sinônimo Cloreto de Alumínio hidróxido, Cloreto Básico de Alumínio 

Composição Ácido Clorídrico e Ácido Muriático 

N.º de Registro no CAS 1327-41-9 – Aluminiun Chlorohydrate (anhydrous) 

Concentração ou faixa de concentração de 

cada ingrediente que contribua para o perigo 

 
Ácido Clorídrico: máx. 5,0% e  

Al2O3: 9,0 à 19,0 % 

Impurezas que contribuem para o perigo: Ácido Clorídrico nº CAS – 7647-01-0 

 

04– MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Efeitos do produto 
Perigos mais 
Importantes Irritante e Corrosivo 

Principais  
Sintomas 

Nocivo se ingerido. Pode causar dores no estômago e vômitos.  
Inalação dos vapores pode causar irritação dos olhos, nariz e garganta. Irritante 
para a pele se houver contato prolongado com o produto. O produto poderá ser 
nocivo se ingerido.  

 Medidas de  
  Primeiros-Socorros 

 

Inalação  
Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que 
não dificulte a respiração. Se necessário aplicar respiração artificial. Contate um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.  
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Contato com a pele  
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a 
roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Caso ocorrer 
vermelhidão ou bolhas na pele Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.  
Contato com os olhos  
Não permitir que a vítima coce ou feche os olhos. Enxágue cuidadosamente com 
água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se 
for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.  
Ingestão  
Se ingerido, NÃO INDUZIR VÔMITO. Faça a diluição imediatamente, fornecendo à 
vítima grandes quantidades de água. Caso ocorra vômito espontâneo, forneça 
água adicional e mantenha a vítima em local arejado. Contate imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

 

05– MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios de extinção 

O Cloreto de Polialumínio não é explosivo, porém pode ser usado extintor de 
CO2, spray d’água.  
Remover os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. 
Resfriar lateralmente com água os recipientes que estiverem expostos às 
chamas, mesmo após a extinção do fogo. 

Não recomendados Jatos d’água de forma direta. 
Perigos específicos Não especificado 
Medida de Proteção 

Da Equipe de 
Combate a Incêndio 

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão 
positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no 
incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. 

 

06– MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções Pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Para o pessoal que 
não faz parte dos 

serviços de 
emergência 

 

Remover do local pessoas que não estão envolvidas na emergência, isolando a 
área. As pessoas que estiverem no local sem proteção respiratória, posicioná-las 
em local seguro, contrária à direção do vento  
Isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Não toque nos 
recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas 
adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na 
seção 8. 

Para pessoal de 
Serviço de 

Emergência 

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, 
proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, 
vestuário protetor anti-ácido (PVC ou outro material equivalente), botas em 
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 borracha ou em PVC e máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra 
gases ácidos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar 
respirável. 

Remoção de  
Fontes de Ignição 

O produto não é inflamável, porém em caso de incêndio próximo ao vazamento, 
poderá, devido ao aquecimento, poderá exalar gases irritantes. 

Controle de poeira 
O produto apresenta-se no estado líquido, porém caso seja necessário a adição de 
algum agente neutralizador no estado sólido (pó), precauções deverão ser tomadas 
com a utilização de EPI´s específicos. 

Precauções 
Ambientais 

Em caso de vazamento, isolar a área atingida, conter o líquido em diques feitos 
com terra ou areia, evitando descargas em córregos, esgotos, bueiros ou 
qualquer curso d’água.  
Procurar sanar o vazamento ou controlar sua emissão através de medidas 
adotadas conforme a situação ou conforme orientações do Órgão Ambiental e 
equipes de emergência. Os vazamentos devem ser comunicados ao fabricante 
e/ou aos Órgãos Ambientais, Defesa Civil, Policia Rodoviária, Corpo de 
Bombeiros Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 
esgotos. 

Métodos de limpeza 

Pequenos vazamentos podem ser absorvidos e neutralizados com calcário, cal 
hidratada ou carbonato de sódio (este último com desprendimento de Dióxido de 
Carbono). O resíduo gerado pode ser colocado em recipientes fechados  
(bombonas plásticas ou equivalentes), sendo identificado com etiquetas e 
armazenados em lugares abertos ou fechados e seguros, até aguardar sua 
disposição final.  
Em grandes vazamentos, deverá ser providenciado um dique de terra ou areia, 
transferir através de bomba apropriada para tanque auxiliar ou caminhão. (Com 
revestimento compatível com o produto). Não armazenar em recipientes 
metálicos sem revestimento. Descartar o resíduo gerado conforme 
recomendações do órgão ambiental. 

Prevenção da 
inalação e do 

contato com a pele, 
mucosas e olhos 

Olhos: Usar óculos de segurança, proteção facial total (sobre os óculos) quando 
houver riscos de respingos de produto;  

- Pele: Usar luvas quimicamente resistentes como de neoprene, PVC ou borracha;  

- Mucosas: Usar máscara contra gases ácidos adequadas ao produto;  
 

07– MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Manuseio 

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de Ventilação / exaustão 
local. Evite formação de vapores e névoas. Evite inalar o produto em caso de 
formação de vapores e névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Use 
luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e/ou proteção facial como 
indicado na Seção 8. 
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Medidas técnicas 

Não manusear o produto próximo a locais com altas temperaturas, para evitar que 
o mesmo venha a liberar vapores no ambiente.  
Manusear o produto em recipientes apropriados como: Tanques de Fibra de vidro 
com resina adequada, tanques de aço carbono revestidos com borracha ou fibra de 
vidro e Polipropileno; Evitar contato direto com o produto, usar sempre proteções 
respiratórias adequadas; Abrir os recipientes cuidadosamente para evitar a saída 
de jatos do produto; Descontaminar os EPI´s após finalizados os trabalhos com o 
produto. 

Armazenamento 
O produto deverá ser acondicionado em recipientes apropriados revestidos em Fibra de 
vidro com resina resistente ao produto ou tanque de aço carbono revestido com 
borracha devidamente adequada, bem como fibra de vidro. 

Medidas técnicas 
apropriadas 

A armazenagem deve ser feita em área com dique de contenção devidamente 
dimensionado (NBR 7505), em local fresco e arejado, longe de materiais incompatíveis 
e fontes de calor, bem como evitar a incidência direta de raios solares. 

Condições de 
armazenamento 

Os tanques devem ser confeccionados em materiais compatíveis com o produto, 
dimensionados para suportar sua densidade, com a saída superior (respiro) conectada 
a um sistema de captação e lavagem dos gases gerados.  
- Adequadas : Os diques de contenção para o produto deverá atender as normas de 
construção vigentes, adotando-se revestimento internos de Fibra de vidro ou cerâmica 
antiácido.  

Materiais para 
Embalagens 

Materiais que não sejam metálicos e incompatíveis com o produto, que tenham 
capacidade de suportar a densidade e corrosividade do mesmo.  

- Recomendadas:  
Para pequenos volumes bombonas plásticas podem perfeitamente acondicionar o 
produto, o qual deverá ser lacrado com tampa e batoque.  
Para volumes maiores tanques de fibra de vidro confeccionados com resina 
adequada podem ser usados bem como containers de polipropileno devidamente 
dimensionados para suportar a densidade do produto. Tanques de aço-carbono 
podem ser usados desde que revestidos internamente com fibra de vidro ou 
borracha adequada. 

 

08– CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Parâmetros de 
Controle 

Limite de Exposição Ocupacional 
Não estabelecidos 

Medidas de 
controle de 
engenharia 

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. 
Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado 
tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. 

Equipamento de 
proteção Individual 

Proteção dos Olhos/Face: Equipamento com CA 
Óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial. 
Proteção da Pele e do Corpo: Equipamento com CA 
Avental em PVC ou em borracha, roupa antiácido (PVC ou outro material 
equivalente) e botas em borracha ou em PVC. 
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Proteção Respiratória: Equipamento com CA 
Máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial 
inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável. 
Proteção das Mãos: Equipamento com CA 
Luvas impermeáveis de borracha ou em PVC. 
Perigos térmicos 
Usar a proteção pessoal no manuseio da substância aquecida e seguir os 
procedimentos de trabalho e de pausas nos trabalhos em ambientes quentes. 

 

09– PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Aspecto Líquido viscoso límpido 
Cor: Coloração âmbar a castanho 
Odor Característico 

Limite de odor Não especificado 
pH (solução à 1%): < 3,5 (solução tal qual à 25ºC) 
Ponto de ebulição: 105 à 123°C para solução de Al2O3: 9,0 à 19,0 % 
Ponto de fusão: Não especificado 
Ponto de Fulgor: Não aplicável 
Taxa de evaporação Não especificado 
Inflamabilidade: Não especificado 
Limite de explosividade Não aplicável  
Pressão de vapor Não especificado 
Densidade de vapor Não especificado 
Densidade à 25 ºC 1,20 à 1,40 g/cm3  
Solubilidade Solúvel em água 
Coeficiente de partição – n-octanol/água Não especificado 
Temperatura de auto-ignição: Não especificado 
Temperatura de decomposição Não especificado 
Viscosidade à 25 ºC 0,01 à 1,0 Kg/m.s 

 

10– ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Reatividade Não especificado 
Estabilidade Química Em temperatura ambiente é estável 

Possibilidade de reações perigosas Não aplicável 
Condições a serem evitadas Não especificado 

Materiais ou substância incompatíveis Incompatível com classe e subclasse 2.3 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.1 
/ 5.2 / 6.1 – Grupo de Embalagem I e classe 8 (ácidos) 

Produtos perigosos da decomposição Não especificado 
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11– INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Toxicidade aguda e efeitos locais Não especificado 
Corrosão irritação a pele Pode ocorrer vermelhidão ou bolhas na pele  

Lesões Oculares Provoca lesões oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo 
levar à cegueira. 

Sensibilização  
Respiratória ou da pele 

Quando inalado pode provocar dificuldades respiratórias com falta 
de ar. 

Perigo por aspiração Não especificado 
Toxicidade ao órgão-alvo 

específico – exposição única 
Não especificado 

Toxicidade ao órgão-alvo 
específico – exposições repetidas 

Não especificado 

Mutagenicidade em  
Células germinativas 

Não especificado 

Carcinogenicidade Não especificado 
Toxicidade à  

Reprodução e lactação 
Não especificado 

 

12– INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Ecotoxidade Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

Persistência e Degrabilidade 

O Cloreto de Polialumínio líquido em grande quantidade derramado 
na água pode ocasionar desequilíbrio do pH podendo afetar a fauna 
aquática que são sensíveis a pH abaixo de 5,5 em qualquer período 
de tempo, bem como no solo ocorrerá desequilíbrio do pH causando 
queimaduras na flora atingida, sendo que a área afetada deverá ser 
contida com dique de terra ou areia, neutralizada e raspada até total 
desaparecimento de vestígios com pH baixo e coloração.  
Deve-se prevenir qualquer derrame acidental do produto em  
ambientes terrestres e aquáticos. 

Potencial Bioacumulativo Não especificado 
Mobilidade do Solo Não especificado 

Outros efeitos adversos Não especificado 
 

13– CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Produto 
Nunca descartar o Cloreto de Polialumínio líquido em esgotos, 
córregos ou no meio ambiente;  
Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a 
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legislação local. O tratamento e a disposição devem ser 
avaliados especificamente para cada produto. Devem ser 
consultadas legislações federais, estaduais e municipais, entre 
estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de 
agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

Restos do produto 
 

Quando necessário o Cloreto de Polialumínio líquido poderá ser 
neutralizado com calcário, carbonato de sódio ou cal hidratada 
ou encaminhado para empresas que tratam seus efluentes com 
o referido produto, desde que o mesmo mantenha suas 
características iniciais. O descarte do produto, proveniente da 
neutralização, deverá atender as regulamentações vigentes, 
tanto a nível municipal, estadual e federal.  

Embalagens 
Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para 
serem destruídas em local apropriado. 

  

14– INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

      Terrestre 

Produto Classificado como Perigoso para o Transporte Resolução n° 420 de 12 
de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. 

� Número ONU: 1760 
� Nome apropriado para embarque: Cloreto de Polialumínio, solução 
� Classe de risco/subclasse de risco principal: 8 
� Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: N/A 
� Número de risco: 80 
� Grupo de Embalagem III 

 

15– REGULAMENTAÇÕES 

 

Regulamentações 

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:  
As informações descritas abaixo deverão constar nas embalagens ou rótulos de 
segurança.  
- Nº da ONU apropriado para embarque (embalagem externa);  
- Nome do produto;  
- Características do produto;  
- Composição;  
- Nome do fabricante;  
- Nome do Distribuidor;  
- CNPJ;  
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- Endereço;  
- Telefone  
- Origem (Nacional ou importado);  
- Nº do lote;  
- Data de fabricação;  
- Data ou prazo de validade;  
- Peso liquido (massa) ou conteúdo (volume);  
- Precauções de manuseio (carga, descarga, estiva)  
- Precauções e cuidados especiais, esclarecimentos sobre risco à saúde e segurança;  
- Nome do responsável técnico;  
- Rotulo de risco. 

 

16– OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Legendas e 
Abreviaturas 

CAS – Chemical Abstracts Service 
N/A – Não aplicável 

Outras  
Informações 

Necessidades especiais de treinamento: A adoção de boas práticas de trabalho, irá 
orientar o usuário do produto que o mesmo evite contato desnecessário, que em 
situações de emergência saiba conduzir técnicas para minimizar o impacto do produto 
sobre o meio ambiente.  
 
 Uso recomendado e possíveis restrições ao produto químico: Como qualquer 
produto químico deve-se respeitar seu grau de periculosidade e destino de aplicação.  
 
Referências bibliográficas  
- Ficha de emergência VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
- Manual de Emergência PRÓ-QUÍMICA-ABIQUIM  
- FISPQ Carbocloro – Ácido Clorídrico  
- Merck Index – 9ª Edição – pag.46 – item 334  
As informações aqui apresentadas, foram baseadas nos dados acima obtidos, 
podendo ocorrer alterações no seu conteúdo mediante informações novas que forem 
obtidas.  
O usuário do produto e responsável pelo cumprimento das leis e das determinações 
existentes na aplicabilidade do produto. 

 

 

“Os dados e informações transcritas neste documento, são fornecidos de boa fé e se baseiam no 

conhecimento científico disponível no momento e na literatura específica existente. Nenhuma garantia é 

dada sobre o resultado da aplicação destas informações, não eximindo os usuários de suas 

responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do transporte do produto. Prevalecem em primeiro 

lugar, os regulamentos legais existentes” 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Neste relatório está apresentada a Análise de Riscos da Unidade Termoelétrica (UTE) da 

Prumo Logística S.A, a ser implantadas no Porto de Açu, Município de São João da Barra – 

RJ. 

A presente Análise de Riscos foi elaborada em consonância com a Instrução 

Técnica DILAM/CEAM Nº 11/2015 do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, para 

avaliação das condições de riscos impostas ao meio ambiente e à comunidade 

circunvizinha à unidade.  

1.1 OBJETIVO 

O referido estudo tem por objetivo apresentar o sistema e identificar, estimar e avaliar os 

riscos impostos a comunidade presente nas proximidades da instalação, decorrentes da 

realização de atividades envolvendo substâncias químicas com potencial de ocasionar 

acidentes ampliados. 

1.2  ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

Em função dos resultados da amplitude das consequências foram definidas as etapas desta 

Análise de Riscos, sendo estas: 

 Introdução;

 Caracterização das Instalações e Operações e Descrição da Região;

 Seleção das Substâncias Químicas de Interesse;

 Identificação dos Perigos;

 Estimativa das Consequências;

 Conclusões do Relatório;

 Diretrizes para Gerenciamento de Riscos.

Este relatório está foi composto em dois volumes, sendo no primeiro apresentados os 

capítulos e anexos A, B, C, D, E e G e no segundo volume as modelagens matemáticas que 

compõem o Anexo F. Desta forma este relatório de Análise de Riscos está estruturado da 

seguinte forma: 

Volume 1 

Capítulo 1 – Introdução; 

Capítulo 2 – Caracterização das Instalações, Operações e Região; 

Capítulo 3 – Seleção das Substâncias Químicas de Interesse; 

Capítulo 4 – Identificação dos Perigos; 

Capítulo 5 – Estimativa das Consequências; 

Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações do Relatório; 

Capítulo 7 – Diretrizes para o Gerenciamento de Riscos; 
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Capítulo 8 – Referências Bibliográficas; 

Capítulo 9 – Equipe Técnica. 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

Anexos (Volume 1): 

Anexo A – Laudo Meteorológico da Região 

Anexo B – NT-00-PLO-GG-0000-001 - Layout UTE Novo tempo  

Anexo C – NT-00-DDI-GG-0000-003 – Novo tempo Geral 

Anexo D – Fichas de Informação de Segurança dos Produtos Químicos – FISPQ 

Anexo E – Lista de Presença da APR 

Anexo G – Mapeamento de Vulnerabilidade 

Volume 2 

Anexo F – Modelagens Matemáticas 



Estudo de Análise de Risco 

6 

2.0 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, OPERAÇÕES E REGIÃO 

Neste capítulo estão apresentadas as principais características das futuras instalações e 

processos produtivos a serem realizados na Unidade Termoelétrica (UTE), além da 

descrição da região onde a mesma será instalada com a caracterização populacional e 

meteorológica da mesma. 

2.1 DADOS GERAIS DA REGIÃO ONDE SE PRETENDE LOCALIZAR A ATIVIDADE 

A Unidade Termoelétrica (UTE) será instalada no Porto de Açu, município São João da Barra 

– RJ. A área do Porto de Açu encontra-se em desenvolvimento, existindo a projeção de

crescimento e instalações de empresas do ramo portuário. Atualmente, a área construída 

mais próxima do local a ser instalada a UTE encontra-se a aproximadamente 1,0 km, sendo 

esta a empresa Ferroport. Na imagem mais distante é possível visualizar a projeção de 

alguns loteamentos futuros. 

A localização da unidade, assim como o entorno da mesma, pode ser observada na Figura 

2.1 abaixo. 

Figura 2.1 – Localização da UTE 

Ferroport 

UTE 

Regaseificação 
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A cerca de 5 km a sul/sudeste da área de ocupação do empreendimento está localizado o 

povoado de Barra do Açu, o qual possui cerca de 900 habitantes. Na imagem a seguir é 

possível visualizar a localização do povoado de Barra do Açu em relação a UTE. 

Figura 2.2 – Identificação do Povoado de Barra do Açu 

O povoado de Barra do Açu organiza-se em forma de triângulo, tendo como um dos vértices 

o ponto da estrada de terra que dá acesso à BR 356, a orla marítima em sua lateral leste e

a Lagoa Salgada em sua lateral oeste, conforme apresentado na Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Delimitações de Barra do Açu 

Barra do Açu 

5 km 

Lagoa Salgada 

Orla Marítima 

Acesso à BR 356 
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O povoado de Barra do Açu se desenvolveu no sentido norte/sul em meio às restingas da 

Lagoa Salgada e do Complexo Lagunar do Açu.  

A Lei 359/20158, que prevê o Macrozoneamento do município, define para a área da Barra 

do Açu a Zona Urbana, envolta pela Zona de Expansão Urbana, a qual é fronteiriça da 

Zona de Expansão Industrial.  

Durante o levantamento realizado observou-se que na Barra do Açu há uma rede básica de 

comércio e serviços, contando com uma escola municipal de ensino fundamental 

(E.M.Chrisanto Henrique de Souza), um Posto de Saúde de Urgência, uma delegacia de 

polícia e uma agência dos correios.  

Na Figura 2.4 estão destacadas a localização da E.M.Chrisanto Henrique de Souza e do 

Posto de Saúde de Urgência de Barra do Açu 

Observou-se ainda que quando há a necessidade de demais serviços (rede bancária, 

hospitais, comércio em geral) a população de Barra do Açu se dirige ao município vizinho 

de Campos dos Goytacazes.  

Figura 2.4 – Localização da Escola Municipal e Posto de Saúde de Urgência 

2.1.1 Características Meteorológicas 

Para caracterização meteorológica da região, aplicada durante a etapa de estimativa 

quantitativa das consequências da Unidade (capítulo 5 deste relatório), foram adotadas as 

medições do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET realizadas de 2012 a 2014 na 

Estação de São Tomé – A620, a 04 m de altitude em relação ao nível do mar, mais 

especificamente na Latitude 22,02° Sul e Longitude 41,03° Oeste.  
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A definição dos dados meteorológicos adotados nesta análise de riscos foi realizada por 

meio de um profissional de meteorologia, sendo que o laudo do mesmo encontra-se 

apresentado no Anexo A deste relatório. Na tabela a seguir estão apresentados os dados 

médios por período. 

 

Tabela 2.1 - Dados meteorológicos aplicados ao estudo de consequências 

Parâmetro Período 

Diurno 

Período 

Noturno 

Temperatura Média do Ar (°C) 24,9 22,8 

Temperatura Média do Solo (°C) 29,9 22,8 

Umidade Relativa Média (%) 73 84 

Categoria de Estabilidade Atmosférica C E 

Velocidade Média dos Ventos (m/s) 4,3 3,2 

 

Os dados de distribuição dos ventos por direção estão apresentados a seguir para 

conhecimento das direções predominantes por período. 

 

Tabela 2.2 - Frequência de Ocorrência dos Ventos 

Direção 

De →Para 

Frequência (%) 

Período Diurno Período Noturno 

N→S 13,3 17,0 

NE→SW 36,8 36,1 

E→W 14,5 10,8 

SE→NW 6,5 4,9 

S→N 9,9 5,7 

SW→NE 13,8 14,2 

W→E 3,1 7,8 

NW→SE 2,1 3,5 

Total 100,0 100,0 

Nota - a direção do vento refere-se àquela de onde ele vem. Ex. os ventos de NE, provém 

de NE e seguem para SW. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A seguir encontra-se apresentada a descrição geral da Unidade Termoelétrica (UTE), do 

sistema de alimentação com gás natural e dos sistemas de prevenção e segurança.  O layout 

da UTE encontra-se no Anexo B deste estudo. 

 

2.2.1 Descrição Geral da Unidade Termoelétrica (UTE) 

 

A Unidade Termelétrica (UTE), a ser instalada no Porto do Açu, será constituída de dois 

blocos iguais (sendo que o bloco 1 será instalado na primeira fase e o bloco 2 será instalado 

na segunda fase do empreendimento). Estes blocos são constituídos por ciclos combinados 
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que utilizarão turbogeradores a gás (TG) do tipo “heavy duty”, cada um associado a uma 

caldeira de recuperação de calor (HRSG) de três níveis de pressão. Estas por sua vez, 

alimentarão turbogeradores a vapor (TV).  

Figura 2.5 – Exemplo de termelétrica em ciclo combinado 

A fonte de energia será através do recebimento de gás natural liquefeito (GNL) proveniente 

das instalações do terminal de regaseificação de GNL a ser instalado também no porto do 

Açu. 

A energia elétrica produzida pelas UTEs 1 e 2 será interconectada ao Sistema Interligado 

Nacional – SIN através de linha de transmissão, em 345 kV, conectando-se na subestação 

de Campos dos Goytacases. 

A configuração escolhida para a UTE 1 e 2 foi a 3x3x1: três (03) turbinas a gás (GE 7HA.02) 

com gerador, três (03) caldeiras de recuperação de calor e uma (01) turbina a vapor com 

gerador. 

2.2.1.1 Turbinas à gás 

As Turbinas a gás utilizam um compressor para comprimir o ar de admissão a montante da 

câmara de combustão. Em seguida, na câmara de combustão o combustível (gás natural) é 

introduzido e queimado para produzir um gás com alta entalpia, este gás se expande na 

seção da turbina. A seção da turbina de potência aciona o gerador e o compressor. A Figura 

2.6 apresenta o esquemático de um turbogerador a gás. 
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Figura 2.6 – Esquemático de um turbogerador a gás 

 

Na saída do compressor inicia-se a câmara de combustão, onde injeta-se o combustível e 

ocorre a combustão a elevadas temperaturas. Esta câmara é em geral formada por dois 

cilindros concêntrico, com passagem de ar entre os mesmos, para resfriamento da superfície 

de maior temperatura. Para o início da combustão são utilizados ignitores. 

A Turbina à gás propriamente dita inicia-se após os gases deixarem a região de combustão. 

Esta é composta pela turbina do gerador de gás, que aciona o compressor e pela turbina de 

potência, que aciona o gerador. 

 

2.2.1.2 Caldeira de Recuperação de Calor (HRSG – Heat Recovery Steam Generator) 

 

A caldeira de recuperação de calor, ou HRSG, é um trocador de calor que recupera o calor 

de uma corrente de gás quente. No caso da UTE, a HRSG aproveita a energia disponível 

do gás exausto (proveniente da turbina a gás), que está à alta temperatura, vaporizando a 

água de alimentação e gerando de vapor. Esta combinação produz eletricidade de forma 

mais eficiente do que qualquer ciclo simples com turbina a gás ou ciclo com caldeiras e 

turbinas a vapor (Rankine e seus derivados). 

Cada caldeira projetada possui três níveis de pressão: LP (seção de baixa pressão), 

reaquecimento/IP (seção de pressão intermediária), e HP (seção de alta pressão), conforme 

Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Esquemático de uma HRSG, com três níveis de pressão 

 

2.2.1.3 Turbina à vapor 

 

Turbinas a vapor são dispositivos mecânicos que extraem a energia térmica do vapor 

pressurizado/ superaquecido (gerado pelas caldeiras) e convertem em movimento rotativo, 

acionado um gerador, o qual produz a eletricidade. 

A turbina a vapor possui reaquecimento, ou seja, as saídas de fluxo de vapor da seção de 

alta pressão da turbina e é devolvido à caldeira, onde acontece um superaquecimento 

adicional. O vapor alimenta então um ponto intermediário de pressão da turbina e continua 

sua expansão. 

O vapor de escape da turbina está em um estado parcialmente condensado, com uma 

qualidade próxima de 90% (título). Depois da expansão através da turbina, o vapor é 

resfriado e condensado no condensador de superfície (operação sob vácuo), o qual recebe 

também a reposição de água do ciclo. 

A carga térmica é removida no condensador através de um sistema de água de resfriamento 

por torre de evaporação (torre salina). A água quente oriunda do condensador é resfriada 

pela troca direta com o ar ambiente numa torre recheada com tiragem induzida. Parte da 

água é evaporada e uma parte deve ser purgada para evitar concentração de sólidos 

dissolvidos. 

Dessa forma, reposição contínua de água salina deve ser feita para manutenção do 

inventário do sistema. A Figura 2.8 apresenta um esquemático de operação da torre de 

resfriamento. 
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Figura 2.8 – Esquemático de operação da torre de resfriamento 

 

O sistema de água de resfriamento do condensador também proporciona o resfriamento de 

um circuito fechado de água doce, que é utilizado para arrefecimento das máquinas 

auxiliares das turbinas a gás e a vapor. 

O condensado é bombeado para o desaerador (integrado ao tubulão de baixa pressão) de 

cada HRSG, responsável pela redução do teor de oxigênio dissolvido. 

O condensado desaerado é enviado para os tubulões da caldeira, através de uma bomba 

de alimentação integral. A descarga principal da bomba alimenta o tubulão de alta pressão, 

e a extração da bomba alimenta o tubulão de pressão de pressão intermediária, fechando o 

ciclo.  

 

2.2.1.4 Sistemas Auxiliares 

 

Os sistemas auxiliares que comporão a planta são: 

- Sistema de gás natural (tubulações, válvulas, medição, filtro, etc.). 

- Água clarificada e potável (tanques, tubulações, válvulas, etc.), oriunda de poço 

subterrâneo, a ser entregue na cerca do site da UTE. 

- Sistema de água desmineralizada. 

- Sistema de água de resfriamento (circulação) do condensador, composto por torre de 

resfriamento e bombas. 

- Circuito fechado de água de resfriamento de máquinas. 

- Sistema de drenagem de vazamentos de óleo (tanque, bombas e conduções ao 

tratamento). 

- Sistema de ar comprimido de serviços gerais e de instrumentos. 

- Sistema de injeção de produtos químicos (para tratamento da água de caldeira e água da 

torre de resfriamento). 

- Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. 
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- Sistema de tratamento de efluentes líquidos (para reutilização das águas residuais do 

sistema de desmineralização e do ciclo térmico); 

- Sistema de tratamento de resíduos sólidos; 

- Sistema de detecção e combate a incêndios. 

- Sistema de ventilação e ar condicionado. 

- Poço de captação de água do mar e emissário. 

- Edificações (edifício de controle, edifício de controle da subestação, edifício para 

armazenamento de produtos químicos, edifício da turbina a gás, edifício da turbina a vapor, 

edifício da oficina e do almoxarifado, edifício da administração, guarita de controle de 

acesso, edifício do vestiário e da cantina, edifício da estação de tratamento de água, 

estacionamento). 

- Infra-estrutura (arruamentos, rede de drenagem de águas pluviais, rede de esgotos 

sanitários, rede de recolhimento de águas contaminadas, etc). 

- Sistemas elétricos (transformadores principais, transformadores auxiliares, 

transformadores de serviço de alimentação aos centros de força de baixa tensão, etc.) 

- Centro de distribuição de baixa tensão; 

- Cubículos de 4,16 kV; 

- Centro de controle de motores; 

- Geradores de emergência para cargas vitais; 

- Sistema de corrente contínua; 

- Sistema de alimentação ininterrupta (ups); 

- Sistema de aterramento; 

- Sistema digital de controle distribuído (SDCD); 

- Automação. 

 

Dentre estes sistemas auxiliares estão as estações de tratamento de água de caldeira e das 

torres de resfriamento, para os quais será necessária a utilização de produtos químicos, 

sendo estes: hipoclorito de sódio, PAC (policloreto de alumínio), fosfato de sódio, hidróxido 

de sódio, ácido sulfúrico (máx.98,5%) e carbohidrazida.  

 

2.2.2 Sistema de Gás Natural (GNL) 

 

A fonte de energia para as UTEs será o gás natural, proveniente de um terminal de 

regaseificação, também a ser instalado no Porto de Açu. 

O projeto comtempla um gasoduto destinado ao suprimento de gás natural para a UTE-1, 

que será instalada na primeira fase do empreendimento, e um segundo gasoduto destinado 

ao suprimento de gás para a UTE-2, a qual será instalada em fase posterior do 

empreendimento, quando da instalação do bloco 2. 

A Figura 2.9 apresenta a localização das UTEs e do Terminal de regaseificação, além do 

traçado projetado dos gasodutos.  
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Figura 2.9 – Traçado projetado dos gasodutos de interligação UTE - Terminal de GNL 

 

Cada gasoduto será projetado para capacidade máxima de 6.500.000 Nm³/d e terá diâmetro 

nominal de 14”. Entre a unidade de regaseificação e a entrada da UTE os gasodutos serão 

operados com pressões variando entre 70 e 100 bar e temperatura entre 3 e 7ºC. 

No que diz respeito à extensão, o gasoduto da UTE-1 (bloco 1) terá aproximadamente 2,1 

km enquanto o da UTE-2 (bloco 2) terá aproximadamente 2,4 km. 

Para reduzir a rugosidade e, consequentemente, aumentar a eficiência de transporte do 

duto, os mesmos serão revestidos internamente com epóxi. As juntas internas não serão 

revestidas. 

No gasoduto serão instalados instrumentos para monitoramento de dados de vazão, 

temperatura e pressão. Na Figura 2.10 abaixo pode-se observar um esquemático dos 

equipamentos, instrumentos e acessórios do duto.  

Pipehack gasoduto 

UTE 

Terminal de 

Regaseificação 

Bloco 2 Bloco 1 
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Figura 2.10 – Esquemático dos equipamentos, instrumentos e acessórios do gasoduto 

 

A Tabela 2.3 e a Tabela 2.4 apresentam, respectivamente, as principais condições de projeto 

da tubulação interna a UTE e a composição esperada do gás. 

 

Tabela 2.3 – Condições de Operação e Projeto 

Parâmetro UTE-1 UTE-2 

Vazão de Projeto (106 Nm3/dia) 6,5 6,5 

Pressão de Operação (barg) 35,94(*) 

Pressão de Projeto (barg) 42,5 

Temperatura de Operação (°C) 40 

Temperatura de Projeto (°C) 40 

(*) Pressão requerida na entrada da turbina 

 

Tabela 2.4 – Composição do Gás Natural 

Componentes Composição(%) 

Metano 90,00 

Etano 6,35 

Propano 0,15 

C4+ 2,50 

N2 1,00 

CO2 - 
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O traçado do duto, assim como detalhes do seu encaminhamento pode ser visualizado no 

desenho NT-00-DDI-GG-0000-003 – Geral UTE Novo Tempo, apresentado no Anexo C deste 

estudo. 

 

2.2.3 Sistemas de Prevenção e Segurança 

 

A fim de se evitar processos corrosivos, as tubulações utilizadas no gasoduto serão revestidas 

externamente com polietileno tripla camada. As juntas soldadas serão revestidas com mantas 

termo-contrátil. Como proteção adicional contra a corrosão externa será instalado um sistema 

de proteção catódica.  

Serão também instaladas juntas de isolamento elétrico no duto, antes dos pontos de 

enterramento, nas áreas de lançamento e recebimento de “pig”, de modo a evitar fugas de 

corrente do sistema de proteção catódica para os trechos aéreos. 

Nos gasodutos serão instaladas duas válvulas de bloqueio automáticas, localizadas nos 

lançadores e nos recebedores de PIGs. Estas válvulas serão instaladas para reduzir o 

inventário de gás lançado para atmosfera em caso de um vazamento. Seus atuadores serão 

dotados de pilotos para fechamento da válvula em caso de baixa pressão no duto ou alta 

velocidade de queda de pressão.  

A UTE possuirá sistema de combate a incêndios, atendendo ao código de segurança contra 

incêndio e pânico do estado do Rio de Janeiro.  

 

2.3 TRANSPORTE TERRESTRE 

 

A previsão é que a unidade receba, via transporte terrestre, substâncias químicas para 

utilização nas estações de tratamento / resfriamento de água, tais como o hipoclorito de 

sódio, o ácido sulfúrico, o PAC (policloreto de alumínio), o fosfato de sódio, o hidróxido de 

sódio e a carbohidrazida. Estas substâncias serão recebidas em pequenas quantidades, 

dispostas em recipientes transportáveis (IBCs) de até 1 m3, variando conforme cada 

substância. Conforme descrito anteriormente, o gás natural será recebido por meio de dutos 

provenientes das embarcações regaseificadoras. 

Não está prevista a expedição de substâncias químicas da UTE, sendo apenas gerada 

energia elétrica a qual será encaminhada via sistema de transmissão. 

O Porto do Açu conta com acesso rodoviário pelas principais rodovias brasileiras, como a 

BR 101, BR-356, BR 116 e a BR 040. A interligação com o Porto do Açu será feita através 

de um acesso rodoviário de alta capacidade a partir da BR-101, a qual também está sendo 

duplicada. 

 

 3.0 CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS 

 

Na tabela 3.1 a seguir pode-se visualizar as principais características das substâncias a 

serem manipuladas e/ou armazenadas na UTE. 

 

As FISPQs – “Fichas de Informação de Segurança Produto Químico” das substâncias 

recebidas e consumidas na UTE encontram-se no Anexo D deste relatório. 
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Tabela 3.1 – Caracterização das Substâncias Presentes na Unidade 

Substância CAS 

Classificação 

GHS ou Classe 

de Risco 

P vapor 

(mmHg) 
CL50 

DL50 

(mg/kg) 
PF (°C) PE (°C) 

Gás natural 8006-14-2 Gás inflamável ND ND ND ND -161,4 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 Corrosivo 
0,975  

à 146ºC 
0,375 

mg/L/4h 
2.660  NA 290,0 

Hipoclorito de sódio  7681-52-9 Corrosivo ND ND 8.910 NA 110,0 

PAC (policloreto de 
alumínio) 

1327-41-9 Corrosivo NA ND ND NA 105-123 

Fosfato de sódio  7782-85-6 NC NA ND 17.000 NA NA 

Hidróxido de Sódio 1310-73-2 Corrosivo 9,97 ND ND NA 115-144 

Carbohidrazida 26172-55-4 NC ND ND 
> 2.000  
(96 h) 

NA ND 

 
(1) Na FISPQ da substância, não estão disponíveis dados de DL50, porém contém a informação de que doses acima de 8.000 mg/kg por 13 semanas levaram a alterações nos 

sistemas urinário e reprodutivo de ratos. Dessa forma o DL50 seria um valor mais elevado que este. 

Legenda: 

Pvapor – Pressão de vapor 
CL50 – Concentração letal para 50% de fatalidade de ratos ou camundongos 
DL50 – Dose letal para 50% de fatalidade de ratos ou camundongos 
PF – Ponto de fulgor 
PE – Ponto de ebulição 
ND – Não disponível 
NA – Não aplicável 
NC – Não classificado 
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  4.0 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada durante a identificação dos riscos relativos 

às instalações e atividades a serem realizadas na Unidade Termoelétrica (UTE) do 

empreendimento da Prumo Logística S.A. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE ACIDENTES 

 

As técnicas de identificação de riscos são ferramentas voltadas à identificação dos possíveis 

eventos indesejáveis que podem levar a uma condição danosa, inerente à substância, 

atividade ou instalação, acarretando consequências significativas ao meio ambiente, aos 

trabalhadores e à vizinhança. 

 

Dentre as técnicas utilizadas pode-se citar a Análise de Perigos e Operabilidade (HazOp – 

Hazard and Operability Analysis), a Análise Preliminar de Riscos (APR), a What if?, mais 

conhecida como FMEA – Failures Mode and Effect Analysis ou FMECA – Failures Mode, 

Effect and Criticality Analysis. 

 

A aplicação de cada uma destas técnicas depende, fundamentalmente, do tipo de 

empreendimento a ser analisado e do escopo dirigido ao trabalho realizado. 

 

Para a realização da etapa de identificação das situações de risco decorrentes de acidentes 

ampliados nas instalações e operações a serem realizadas na unidade industrial em análise 

foi selecionada a técnica de Análise Preliminar de Riscos (APR). 

 

Esta foi selecionada por ter boa aplicabilidade tanto em etapas de projetos como também 

em unidades já em operação, em análises nas quais o enfoque não seja as consequências 

trazidas por desvios operacionais ou sistêmicos e sim a ocorrência de acidentes envolvendo 

perdas de contenção na instalação, as quais possam gerar fatalidades à circunvizinhança, 

proporcionando neste caso uma revisão dos aspectos de segurança existentes na mesma. 

 

A Análise Preliminar de Riscos tem por objetivo identificar situações de perigo na instalação 

cuja ocorrência tenha origem em erros humanos, em falhas intrínsecas aos equipamentos 

ou na interação entre ambos. 

 

Esta técnica teve origem na área militar, e sua metodologia segue as diretrizes da norma do 

Programa Militar Padrão de Segurança dos USA – MIL – STD – 882. Devido à sua “herança” 

militar, esta técnica é muito usada para revisar áreas de processo onde pode haver grande 

liberação de energia de uma forma descontrolada. 
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4.1.1 Metodologia  Aplicada   para   Realização   da  Análise   Preliminar  de  

Riscos – APR 

 

Com base na técnica escolhida foram levantadas as situações capazes de dar origem a 

acidentes nas instalações analisadas, identificadas e numeradas sob a forma de hipóteses 

acidentais, suas possíveis causas decorrentes de falhas operacionais e/ou falhas, rupturas, 

furos e fissuras nas linhas e equipamentos da instalação, assim como os efeitos físicos que 

possam ser gerados pelas condições intrínsecas de cada atividade e/ou substância química 

presente na instalação. 

 

Durante as reuniões de APR foram observados os sistemas de detecção e proteção 

previstos em projeto, voltados à normalização da situação emergencial prevista ou mesmo 

à redução da possibilidade de ocorrência ou da amplitude dos efeitos físicos que possam 

ser gerados. 

 

A categorização das frequências de ocorrência foi realizada de maneira qualitativa apenas, 

considerando o tipo de causa envolvida na hipótese acidental, conforme segue. 

 

Tabela 4.1 – Categorias de Frequência de Ocorrência 

Categorias 
Faixa de 

Frequência 
Descrição 

FR – 

Frequente 

Maior que uma 

vez por ano 

f  ≥ 1 ano 

- Histórico de uma ou mais ocorrências por ano e nenhuma 

alteração feita no sistema; 

- Histórico de uma ou mais ocorrências por ano em 

empreendimentos similares; 

- Atividade frequente com inexistência de treinamento e 

procedimento, em presença de condições de trabalho 

adversas. 

PR – 

Provável 

Esperado na 

vida útil do 

empreendimento 

1 < f ≤ 100 anos 

- Histórico de ocorrência menor que 1 por ano ou situação que 

já esteve próxima de ocorrer e nenhuma alteração feita no 

sistema; 

- Ruptura ou quebra de equipamentos reconhecidamente 

degradados ou com inspeção deficiente; 

- Histórico de ocorrência menor que 1 por ano ou situação que 

já esteve próxima de ocorrer em empreendimentos similares; 

- Erro humano por inexistência de treinamento e 

procedimento, em presença de condições de trabalho 

adequadas. 

OC – 

Ocasional 

100 < f  ≤ 10.000 

anos 

- Falha única de equipamento em bom estado de operação e 

manutenção; 

- Cenários que dependem de falha única, humana em 

condições adequadas de ergonomia, com treinamento e 

procedimento. 
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Tabela 4.1 – Categorias de Frequência de Ocorrência 

Categorias 
Faixa de 

Frequência 
Descrição 

RE – 

Remoto 

10.000 < f ≤ 

1.000.000 

anos 

- Falha dupla de equipamentos; 

- Ruptura de equipamentos estáticos, linhas e acessórios 

sujeitos a inspeção; 

- Falha de componente eletrônico; 

- Dupla falha humana em condições adequadas de ergonomia 

com treinamento e procedimento. 

 ER – 

Improvável 

f > 1.000.000 

anos 

- Ruptura por falha mecânica de vasos de pressão com 

inspeção e testes periódicos nos sistemas de proteção. Sem 

histórico de sobrecarga de pressão, temperatura ou vibração, 

sem histórico de comprometimento por trincas ou perda de 

espessura; 

- Falha de vários sistemas de proteção; 

- Múltiplas falhas humanas em condições adequadas, com 

treinamento e procedimento. 

 

Já a categorização da severidade foi realizada com base nos resultados das modelagens 

matemáticas para estimativa da amplitude dos efeitos físicos, conforme apresentado no 

capítulo 5 deste relatório. Assim, para todas as hipóteses acidentais levantadas nesta 

análise de riscos foram estimadas as amplitudes das consequências, sendo posteriormente 

classificadas as severidades dos danos conforme categorias apresentadas na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 4.2 – Categorias de Severidade das Consequências 

Categorias Descrição 

I – Baixa - Eventos acidentais restritos à área de ocorrência, potenciais de lesões dos 

colaboradores e/ou fatalidades dos mesmos. 

II – Moderada - Eventos acidentais restritos às áreas da unidade/empreendimento, com 

potencial de danos/lesões de colaboradores de áreas diversas da unidade 

e/ou fatalidades dos mesmos. 

III – Crítica - Eventos acidentais nas áreas internas unidade/empreendimento, com 

danos/lesões de colaboradores de áreas diversas da unidade e/ou 

fatalidades dos mesmos, mas não sendo restritos somente à unidade; 

- Eventos acidentais com potencial de danos/fatalidades à população externa, 

quando presente em áreas próximas à unidade. 

IV – Catastrófica - Eventos acidentais nas áreas internas unidade/empreendimento, com 

danos/lesões de colaboradores de áreas diversas da unidade e/ou 

fatalidades dos mesmos, mas não sendo restritos somente à unidade; 

- Eventos acidentais com danos/fatalidades à população externa, com 

amplitude não restrita somente às áreas próximas à unidade. 
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A partir das frequências de ocorrência e da severidade dos danos foi classificado o risco de 

cada situação identificada, conforme a Matriz de Riscos apresentada a seguir. 

 

 Risco 
Frequência  

ER RE OC PR FR 

 

S
e
v

e
ri

d
a
d

e
 

IV MO MO NA NA NA 

III MO MO MO NA NA 

II AC AC AC MO NA 

I AC AC AC AC MO 

Figura 4.1 – Matriz de Risco 

 

A partir das categorias de riscos classificadas foram estabelecidas ações conforme a 

seguir.  

 

Tabela 4.3 – Categorias de Risco 

Categorias Descrição 

- AC – 

(Aceito) 

- Não há obrigatoriedade de proposição e implantação de ações preventivas 

ou corretivas, sendo que quando recomendadas devem ser avaliadas em 

relação a redução dos riscos proporcionada. Sendo aceitas, podem ser 

planejadas e implantadas a longo prazo 

- MO – 

(Moderado) 

- Ações preventivas ou corretivas devem estudadas e avaliadas em relação a 

redução dos riscos que podem resultar, sendo planejadas e implantadas a 

médio/longo prazo. 

- NA – 

(Não Aceito) 

- São necessárias ações preventivas ou corretivas que caracterizem a redução 

dos riscos, sendo necessário a reavaliação dos riscos com a adoção destas 

ações. Sendo adotadas, devem ser planejadas e implantadas a curto prazo. 

 

Feito isto foram relacionadas algumas observações importantes relativas à peculiaridade da 

instalação e/ou operações, realizando, se necessário, já nesta etapa, recomendações para 

redução dos riscos. Todas as hipóteses acidentais receberam uma numeração com a qual 

foram identificadas ao longo desta análise de riscos. 

 

4.2 REALIZAÇÃO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) 

 

A APR foi elaborada ao longo do mês de maio de 2015, sendo sua versão final validada pela 

equipe de trabalho relacionada abaixo no dia 29/05/2015.  
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Tabela 4.4 – Relação de participantes da APR 

Nome Empresa Área/Função 

João Teixeira Prumo Logística Meio Ambiente 

Pedro Maciel Bolognesi Projetos 

Matheus Fonseca  Tetratech Meio Ambiente 

Afonso Novello Tetra Tech Meio Ambiente  

Adriana Bertozzi Tetra Tech Analista de Risco 

Marcos Portela Tetra Tech 
Analista de Riscos e 

Segurança do Trabalho 

 

A lista de presença da reunião de validação final da Análise Preliminar de Riscos pelos 

profissionais indicados acima encontra-se apresentada no Anexo E desta análise de riscos. 

 

Esclarece-se que a APR foi elaborada com base nas informações obtidas em reuniões com 

as equipes de projeto, na documentação indicada no campo Documentação de Referência 

das planilhas de APR (apresentada nos anexos B e C) e nas informações constantes nas 

FISPQs das substâncias químicas presentes na unidade, apresentas no Anexo D deste 

estudo. 

 

A identificação dos perigos foi realizada por operação. Foram levantadas as situações de 

risco capazes de dar origem a acidentes nas instalações analisadas, identificadas e 

numeradas sob a forma de hipóteses acidentais, suas possíveis causas decorrentes de 

falhas operacionais e/ou danos nas linhas e equipamentos da instalação, assim como os 

efeitos físicos que possam ser gerados pelo perigo intrínseco a atividade e/ou substância 

química presente na instalação. 

 

Todas as situações de risco identificadas, as quais envolvam perda de contenção de 

substâncias químicas, são decorrentes de vazamentos contínuos e/ou liberações 

instantâneas, conforme a indicação. 

 

Para as situações envolvendo a ocorrência de vazamentos contínuos no duto de 

encaminhamento do gás natural desde a unidade de regaseificação até as estações de 

regulagem de pressão da UTE, foram estudadas perdas de contenção a partir de pequenos, 

médios e grandes vazamentos, relacionados à ocorrência de furos/fissuras com até 5%, 20% 

e 100% do diâmetro do duto.  

 

Já para as situações envolvendo a ocorrência de vazamentos contínuos nas linhas de 

alimentação das turbinas internas à unidade, foram estudadas perdas de contenção nas 

tubulações e equipamentos a partir das classes de pequenos vazamentos, relacionadas à 

ocorrência de furos e/ou fissuras com até 10% do diâmetro, e grandes vazamentos, a partir 

da ocorrência de rupturas catastróficas, conforme a divisão de classes de vazamento 

apresentada no capítulo de perda de contenção (LoC) da referência bibliográfica “Reference 
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Manual Bevi Risk Assessments; Version 3.2; 2009; RIVM (National Institute of Public Health 

and the Environment)”. 

 

Para as instalações e operações analisadas foram observados os sistemas de detecção e 

proteção presentes, voltados à normalização da situação emergencial prevista ou mesmo à 

redução da possibilidade de ocorrência ou da amplitude dos efeitos físicos gerados. 

 

Foram atribuídas categorias de frequência de ocorrência às causas e severidade dos danos 

às amplitudes das consequências, sendo classificados os riscos a partir da Matriz de Riscos 

apresentada na Figura 4.1 deste relatório. As frequências de ocorrência e as severidades 

dos danos foram classificadas de acordo com as categorias apresentadas nas Tabelas 4.1 

e 4.2, respectivamente. 

 

Por fim, foram relacionadas observações, relativas à peculiaridade da instalação em 

questão, e, quando necessário, apresentadas recomendações para redução dos riscos.  

 

A seguir estão apresentadas as planilhas de Análise Preliminar dos Riscos com a 

identificação dos riscos presentes na Unidade Termoelétrica (UTE) da Prumo Logística S.A 

 

.
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 APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Gás Natural  Sistema: Alimentação da UTE-1  Revisão: 0 

Etapa: Transporte de Gás natural  Trecho em análise: Desde a unidade de regaseificação até a estação de regulagem de pressão da UTE-1 

Documentação de Referência: NT-00-DDI-GG-0000-003 – Geral UTE Novo Tempo (Anexo C) Data: Maio- 2015 APP 1/25 

Grupo de Trabalho: João Teixeira (Prumo Logística), Pedro Maciel (Bolognesi), Matheus Fonseca (Tetratech), Affonso Novello (Tetratech), Marcos Portela (Tetratech), Adriana Bertozzi (Tetratech). 

Cenário Hipóteses Acidentais Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Freq Sev Risco Observações / Recomendações 

1 

Grande vazamento de gás 

natural no duto de gás 1 

desde o terminal de 

regaseificação até a estação 

de regulagem da pressão da 

UTE-1 

 
• Impacto mecânico; 

• Fragilização térmica ou 

mecânica do material. 

• Fragilização da solda e da 

linha (por corrosão); 

• Falha na suportação da 

linha; 

• Ação de terceiros. 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Possibilidade de 

ocorrência de Bola de 

Fogo (Fireball) 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

 

Detecção 

• Medição de pressão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem, com alarme 

de queda de pressão; 

• Medição de vazão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem; 

• Ruído. 

 

Proteção 

• Sistema de proteção 

catódica; 

• Sistemas de proteção e 

instrumentação de controle 

nas embarcações que 

realizam a regaseificação do 

gás natural; 

• Válvulas de isolamento do 

alinhamento no ponto de 

regaseificação e na estação 

de regulagem. 

 

RE II AC 

Observação: 

• A embarcação regaseificadora também realiza 

armazenamento do GNL. Em caso de paralização de 

consumo a operação de regaseificação é paralisada 

automaticamente. 

 

Recomendações: 

• Contemplar no Plano de Ação de Emergências 

cenários de vazamento de gás natural a partir do 

gasoduto. 

• Prover identificação ao longo do encaminhamento do 

duto de gás natural. 

• Observar os requisitos apresentados na NBR 12712 

– “Projetos de sistemas de transmissão e distribuição 

de gás combustível” para o projeto e instalação do 

duto de gás natural. 

 

 

2 

 

Médio vazamento de gás 

natural no duto de gás 1 

desde o terminal de 

regaseificação até a estação 

de regulagem da pressão da 

UTE-1 

 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

 

 

 

RE II AC 

3 

Pequeno vazamento de gás 

natural no duto de gás 1 

desde o terminal de 

regaseificação até a estação 

de regulagem da pressão da 

UTE-1 

OC I AC 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Gás Natural  Sistema: Alimentação da UTE-1  Revisão: 0 

Etapa: Redução de pressão e aquecimento  Trecho em análise: Desde a estação de regulagem de pressão da UTE-1 até os pontos de consumo 

Documentação de Referência: NT-00-DDI-GG-0000-003 – Geral UTE Novo Tempo (Anexo C) Data: Maio- 2015 APP 2/25 

Grupo de Trabalho: João Teixeira (Prumo Logística), Pedro Maciel (Bolognesi), Matheus Fonseca (Tetratech), Affonso Novello (Tetratech), Marcos Portela (Tetratech), Adriana Bertozzi (Tetratech). 

Cenário Hipóteses Acidentais Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Freq Sev Risco Observações / Recomendações 

4 

Grande vazamento de gás 

natural a partir das linhas e 

equipamentos desde a 

estação de regulagem de 

pressão da UTE-1 até a 

entrada nas turbinas à gás 

(TG1, TG2 e TG3) 

• Impacto mecânico; 

• Fragilização térmica ou 

mecânica do material. 

• Fragilização da solda e da 

linha (por corrosão); 

• Falha na suportação da 

linha; 

• Ação de terceiros. 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Possibilidade de 

ocorrência de Bola de 

Fogo (Fireball) 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

 

Detecção 

• Medição de pressão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem, com alarme 

de queda de pressão; 

• Medição de vazão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem; 

• Ruído. 

 

Proteção 

• Sistema de proteção 

catódica; 

• Sistemas de proteção e 

instrumentação de controle 

nas embarcações que 

realizam a regaseificação do 

gás natural; 

• Válvulas de isolamento do 

alinhamento no ponto de 

regaseificação e na estação 

de regulagem. 

 

RE II AC 

Observação: 

• A embarcação regaseificadora também realiza 

armazenamento do GNL. Em caso de paralização de 

consumo a operação de regaseificação é paralisada 

automaticamente. 

 

Recomendações: 

• Contemplar no Plano de Ação de Emergências 

cenários de vazamento de gás natural a partir do 

gasoduto. 

• Prover identificação ao longo da tubulação de gás 

natural no interior da unidade; 

• Observar os requisitos apresentados na NBR 12712 

– “Projetos de sistemas de transmissão e distribuição 

de gás combustível” para o projeto e instalação do 

duto de gás natural; 

• Realizar estudo de classificação de áreas na 

unidade; 

• Instalar detector de gás natural na área próxima à 

entrada de gás natural nas turbinas. Os detectores 

deverão estar interligados à sirene de alerta. 

 

 

 

5 

Pequeno vazamento de gás 

natural a partir das linhas e 

equipamentos desde a 

estação de regulagem de 

pressão da UTE-1 até a 

entrada nas turbinas à gás 

(TG1, TG2 e TG3) 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

OC I AC 
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 APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Gás Natural  Sistema: Alimentação da UTE-2 Revisão: 0 

Etapa: Transporte de Gás natural  Trecho em análise: Desde a unidade de regaseificação até a estação de regulagem de pressão da UTE-2 

Documentação de Referência: NT-00-DDI-GG-0000-003 – Geral UTE Novo Tempo (Anexo C) Data: Maio- 2015 APP 3/25 

Grupo de Trabalho: João Teixeira (Prumo Logística), Pedro Maciel (Bolognesi), Matheus Fonseca (Tetratech), Affonso Novello (Tetratech), Marcos Portela (Tetratech), Adriana Bertozzi (Tetratech). 

Cenário Hipóteses Acidentais Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Freq Sev Risco Observações / Recomendações 

6 

Grande vazamento de gás 

natural no duto de gás 2 

desde o terminal de 

regaseificação até a estação 

de regulagem da pressão da 

UTE-2 

 
• Impacto mecânico; 

• Fragilização térmica ou 

mecânica do material. 

• Fragilização da solda e da 

linha (por corrosão); 

• Falha na suportação da 

linha; 

• Ação de terceiros. 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Possibilidade de 

ocorrência de Bola de 

Fogo (Fireball) 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

 

Detecção 

• Medição de pressão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem, com alarme 

de queda de pressão; 

• Medição de vazão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem; 

• Ruído. 

 

Proteção 

• Sistema de proteção 

catódica; 

• Sistemas de proteção e 

instrumentação de controle 

nas embarcações que 

realizam a regaseificação do 

gás natural; 

• Válvulas de isolamento do 

alinhamento no ponto de 

regaseificação e na estação 

de regulagem. 

 

RE II AC 

Observação: 

• A embarcação regaseificadora também realiza 

armazenamento do GNL. Em caso de paralização de 

consumo a operação de regaseificação é paralisada 

automaticamente. 

 

Recomendações: 

• Contemplar no Plano de Ação de Emergências 

cenários de vazamento de gás natural a partir do 

gasoduto. 

• Prover identificação ao longo do encaminhamento do 

duto de gás natural. 

• Observar os requisitos apresentados na NBR 12712 

– “Projetos de sistemas de transmissão e distribuição 

de gás combustível” para o projeto e instalação do 

duto de gás natural. 

 

 

7 

 

Médio vazamento de gás 

natural no duto de gás 2 

desde o terminal de 

regaseificação até a estação 

de regulagem da pressão da 

UTE-2 

 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

RE II AC 

8 

Pequeno vazamento de gás 

natural no duto de gás 2 

desde o terminal de 

regaseificação até a estação 

de regulagem da pressão da 

UTE-2 

OC I AC 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Gás Natural  Sistema: Alimentação da UTE-2 Revisão: 0 

Etapa: Redução de pressão e aquecimento  Trecho em análise: Desde a estação de regulagem de pressão da UTE-2 até os pontos de consumo 

Documentação de Referência: NT-00-DDI-GG-0000-003 – Geral UTE Novo Tempo (Anexo C) Data: Maio- 2015 APP 4/25 

Grupo de Trabalho: João Teixeira (Prumo Logística), Pedro Maciel (Bolognesi), Matheus Fonseca (Tetratech), Affonso Novello (Tetratech), Marcos Portela (Tetratech), Adriana Bertozzi (Tetratech). 

Cenário Hipóteses Acidentais Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Freq Sev Risco Observações / Recomendações 

9 

Grande vazamento de gás 

natural a partir das linhas e 

equipamentos desde a 

estação de regulagem de 

pressão da UTE-2 até a 

entrada nas turbinas à gás 

(TG1, TG2 e TG3) 

• Impacto mecânico; 

• Fragilização térmica ou 

mecânica do material. 

• Fragilização da solda e da 

linha (por corrosão); 

• Falha na suportação da 

linha; 

• Ação de terceiros. 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Possibilidade de 

ocorrência de Bola de 

Fogo (Fireball) 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

 

Detecção 

• Medição de pressão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem, com alarme 

de queda de pressão; 

• Medição de vazão na 

regaseificação e na estação 

de regulagem; 

• Ruído. 

 

Proteção 

• Sistema de proteção 

catódica; 

• Sistemas de proteção e 

instrumentação de controle 

nas embarcações que 

realizam a regaseificação do 

gás natural; 

• Válvulas de isolamento do 

alinhamento no ponto de 

regaseificação e na estação 

de regulagem. 

 

RE II AC 

Observação: 

• A embarcação regaseificadora também realiza 

armazenamento do GNL. Em caso de paralização de 

consumo a operação de regaseificação é paralisada 

automaticamente. 

 

Recomendações: 

• Contemplar no Plano de Ação de Emergências 

cenários de vazamento de gás natural a partir do 

gasoduto. 

• Prover identificação ao longo da tubulação de gás 

natural no interior da unidade; 

• Observar os requisitos apresentados na NBR 12712 

– “Projetos de sistemas de transmissão e distribuição 

de gás combustível” para o projeto e instalação do 

duto de gás natural; 

• Realizar estudo de classificação de áreas na 

unidade; 

• Instalar detector de gás natural na área próxima à 

entrada de gás natural nas turbinas. Os detectores 

deverão estar interligados à sirene de alerta. 

 

10 

Pequeno vazamento de gás 

natural a partir das linhas e 

equipamentos desde a 

estação de regulagem de 

pressão da UTE-2 até a 

entrada nas turbinas à gás 

(TG1, TG2 e TG3) 

• Formação de jato com 

possibilidade de incêndio 

• Formação de nuvem 

inflamável com 

possibilidade de incêndio 

(flashfire); 

• Possibilidade de explosão 

da nuvem inflamável, 

quando confinada (VCE). 

OC I AC 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Produtos químicos usados no tratamento / resfriamento de água da UTE Sistema: Container de químicos  Revisão: 0 

Etapa: Adição de químicos para tratamento de água Trecho em análise: Armazenagem e dosagem de químicos 

Documentação de Referência: NT-00-PLO-GG-0000-001 – Layout – UTE Novo Tempo (Anexo B) Data: Maio - 2015 APP 5/25 

Grupo de Trabalho: João Teixeira (Prumo Logística), Pedro Maciel (Bolognesi), Matheus Fonseca (Tetratech), Affonso Novello (Tetratech), Marcos Portela (Tetratech), Adriana Bertozzi (Tetratech). 

Cenário Hipóteses Acidentais Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Freq Sev Risco Observações / Recomendações 

11 

Vazamento de produtos 

químicos armazenados no 

container de químicos 

 

 

• Fragilização térmica ou 

mecânica do material; 

• Impacto mecânico. 

 

 • Possibilidade de acidentes 

ocupacionais 

• Possibilidade de 

contaminação de galeria de 

águas pluviais 

Detecção: 

• Odor; 

• Ruído 

 

Proteção: 

• Sistema de contenção na 

área do container de 

químicos. 

OC I AC 

Recomendações: 

Antes do início das operações: 

• Treinar os funcionários da unidade quanto ao 

manuseio e armazenamento de produtos químicos, 

inclusive quanto à evitar a mistura de qualquer 

produto; 

• Disponibilizar kits ambientais (absorventes) em caso 

de vazamento de produtos químicos; 

• Treinar os operadores a manusear os produtos 

químicos apenas com EPIs adequados; 

• Disponibilizar bombonas para material contaminado 

e bomba para sucção de acordo com o volume 

derramado. 

12 

Vazamento de produtos 

químicos durante a 

movimentação de recipientes 

• Impacto mecânico; 

• Queda de recipiente. 

 

OC I AC 
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5.0 ESTIMATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS  

 

A estimativa da amplitude dos efeitos físicos foi realizada para todas as hipóteses acidentais 

identificadas nas planilhas de APR, relacionadas com vazamentos e/ou liberações de gás 

natural. 

 

Para realização da estimativa das consequências foi utilizado o software Phast, versão 6.7, 

desenvolvido pela empresa DNV-Technica, tendo sido utilizados modelos matemáticos de 

acordo com a especificidade de cada situação em análise.  

 

Para possibilitar a utilização dos modelos de consequências presentes no software Phast foi 

necessário a definição dos seguintes parâmetros: 

 

 Tempo de vazamento considerado em cada situação de risco identificada; 

 Tempo de exposição dos indivíduos aos efeitos físicos; 

 Substância modelada, ou substância de referência para modelagem; 

 Inventário disponível para vazamento ou envolvido nas consequências; 

 Pressão e temperatura da substância, ou do equipamento, no sistema estudado; 

 Tipo de vazamento; 

 Fase da substância a ser vazada; 

 Níveis de radiação térmica; 

 Comprimento da tubulação até o ponto de vazamento (em caso de vazamentos em 

linhas); 

 Diâmetro da tubulação (em caso de vazamentos em linhas); 

 Altura do ponto de vazamento; 

 Direção do vazamento; 

 Dados meteorológicos da região. 

 

Definidos estes parâmetros, os modelos de consequências utilizados realizam os devidos 

cálculos para obtenção da amplitude dos efeitos físicos de interesse para o estudo. 

 

A seguir estão definidos os dados de entrada utilizados durante as modelagens matemáticas 

das situações de risco estudadas, sendo posteriormente apresentados os dados de entrada 

utilizados em cada hipótese acidental estudada. 

 

5.1 SUBSTÂNCIAS DE REFERÊNCIA 

 

As situações de risco identificadas como de interesse para este estudo de consequências 

envolvem apenas a liberação de gás natural. Para a realização deste estudo inseriu-se, no 

software Phast, a composição do gás natural a ser recebido a partir do terminal de 

regaseificação, a qual foi anteriormente apresentada na Tabela 2.4, sendo reapresentada 

abaixo. 
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Tabela 5.1 – Composição do Gás Natural 

Componentes Composição (%) 

Metano 90,00 

Etano 6,35 

Propano 0,15 

C4+ 2,50 

N2 1,00 

CO2 - 

 

 5.2 INVENTÁRIOS 

 

Nas situações de vazamentos através de dutos, onde não há informações do inventário a 

montante do vazamento de produto, como no caso do recebimento de gás natural a partir da 

regaseificação, foi adotado um inventário de produto elevado (1 x 107 kg) de modo que o 

modelo utilizado fosse executado sem que este inventário se esgotasse dentro do tempo de 

análise do vazamento. 

 

5.3 CLASSES DE VAZAMENTO 

 

Nas situações envolvendo a ocorrência de vazamentos contínuos no duto de 

encaminhamento do gás natural desde a unidade de regaseificação até a estação de 

regulagem de pressão das UTEs, foram estudadas perdas de contenção a partir de pequenos, 

médios e grandes vazamentos, relacionados à ocorrência de furos/fissuras com 5%, 20% e 

100% do diâmetro do duto.  

 

Já para as situações envolvendo a ocorrência de vazamentos contínuos nas linhas internas à 

UTE, após o sistema de regulagem de pressão foram estudadas perdas de contenção nas 

tubulações e equipamentos a partir das classes de grandes e pequenos vazamentos, sendo 

o pequeno relacionado à ocorrência de furos e/ou fissuras com até 10% do diâmetro, e os 

grandes vazamentos, a partir da ocorrência de rupturas catastróficas, seguindo a sistemática 

de divisão de classes de vazamento apresentada no capítulo de perda de contenção (LoC) 

da referência bibliográfica  “Reference Manual Bevi Risk Assessments; Version 3.2; 2009; 

RIVM (National Institute of Public Health and the Environment)”. 

 

5.4 MODELOS UTILIZADOS 

 

Para representar as hipóteses acidentais de perda de contenção a partir dos dutos que 

alimentam as UTEs, a partir da unidade de regaseificação foi utilizado o modelo de dutos 

longos (long pipeline). Este modelo foi escolhido por ter boa representatividade para sistemas 

lineares de transporte de gases. 

 

No entanto, este modelo (long pipeline) pode ser aplicado somente a vazamentos em 

aberturas relativas superiores a 20%, englobando desta forma somente as classes de grande 
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e médio vazamento, ou sejam de ruptura total (100% do diâmetro) e ruptura de 20% do 

diâmetro do duto. 

 

Em consulta ao suporte técnico da DNV Technica, empresa esta fabricante do software Phast, 

foi esclarecido que o modelo indicado para representação de situações de vazamento com 

abertura relativa inferior a 20% da área total é o de furo em tanque (leak), devido ao fato de 

não haver queda de pressão representativa no sistema para estas situações em análise. 

Assim sendo, as hipóteses de pequeno vazamento (5% do diâmetro do duto) foram estudadas 

com o uso do modelo de furo em tanque (leak). 

 

Para representar as situações de risco envolvendo vazamentos contínuos de gás natural a 

partir de tubulações e equipamentos nas linhas internas da UTE utilizou-se o modelo de 

ruptura de linha (line rupture). 

 

Este trata-se de um modelo de fonte contínua no qual são inseridos os inventários, os 

parâmetros operacionais (temperatura e pressão) e informações relativas ao tipo de 

vazamento, tal como o diâmetro da linha/equipamento (ruptura de linha), o diâmetro do 

vazamento e a altura da liberação, sendo calculadas, pelo programa Phast, as taxas de 

vazamento para a modelagem das consequências. 

 

5.5 EXTENSÃO E VAZÃO DAS LINHAS / DUTOS 

 

Nas hipóteses acidentais nos dutos que interligam o terminal de regaseificação à UTE-1 e 

UTE-2, foi inserido o comprimento dos dutos no modelo long pipeline, os quais são de 2,1 km 

e 2,4 km, respectivamente. Quanto à vazão de operação destes, esta será de 186,9 ton / h ou 

51,9 kg/s, com base na densidade do gás natural e na vazão de operação dos dutos. 

No modelo de long pipeline também é necessário inserir a distância até o ponto de ruptura. 

Para este estudo foi considerado, de forma conservativa, o vazamento no terminal de 

regaseificação sendo representativo para todo o traçado do gasoduto, eliminando assim a 

perda de carga a partir do comprimento da tubulação até o ponto de vazamento como sendo 

1,0 m, e contribuindo para o vazamento a partir de ambos os trechos (montante e jusante) no 

modelo de long pipeline. 

Nas simulações referentes as hipóteses acidentais de vazamentos contínuos em linhas 

internas à UTE foi adotado para todas as hipóteses um comprimento de 1,0 m de linha, de 

forma a minimizar a perda de carga no modelo. Nestas simulações não é necessário fornecer 

a informação de vazão no sistema, como descrito anteriormente. 

 

5.6 PRESSÃO E TEMPERATURA NOS TRECHOS ESTUDADOS 
 

No trecho estudado entre o terminal de regaseificação e a estação de regulagem de pressão 

da UTE, a temperatura do gás natural no duto variará entre 3 e 7ºC. Para efeito de simulação, 

consideraremos 7ºC. Quanto à pressão neste trecho, esta variará entre 70 e 100 bar. 

Conservativamente, para efeito de simulação consideraremos 100 bar. 
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Já nas linhas internas à UTE, após a estação de regulagem de pressão e temperatura, a 

temperatura do gás é de aproximadamente 40ºC e a pressão de 40 bar. Devido à perda de 

carga na turbina, a pressão na entrada da turbina à gás é de 35,94 bar. Para efeito de 

simulação, será considerado 40 bar. 

 

5.7 DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES 

 

No trecho estudado entre o terminal de regaseificação e a estação de regulagem de pressão 

da UTE o diâmetro dos dutos de gás natural será de 14”. Para as modelagens de 

consequências foi adotado este diâmetro de tubulação. 

Nas áreas internas da UTE o maior diâmetro de linha de gás natural também será de 14”, 

sendo este diâmetro adotado para as modelagens de consequências em área interna a UTE. 

(após a estação de regulagem de pressão).   

 

5.8 DIREÇÕES DOS VAZAMENTOS 

 

Devido ao traçado do duto de gás natural entre o terminal de regaseificação e a estação de 

regulagem de pressão da UTE desenterrado, todas as situações de risco referentes à 

liberação de gás natural a partir deste trecho foram estudadas através de liberações 

horizontais e angulares em 45º, buscando avaliar as maiores amplitudes de consequências. 

O mesmo foi adotado para linhas internas a UTE. 

 

5.9 ALTURAS DOS PONTOS DE VAZAMENTO 

 

Nesta análise considerou-se todas as hipóteses acidentais ocorrendo a 1,0 m do solo. Em se 

tratando de um gás leve esta é uma premissa conservativa, porém não é possível nesta fase 

de projeto determinar a altura correta do encaminhamento das linhas estudadas. 

 

5.10 ALCANCE DOS EFEITOS FÍSICOS 

 

Para a análise da vulnerabilidade foram utilizados os níveis de radiação térmica e 

sobrepressão apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 5.2 - Níveis utilizados para mapeamento da vulnerabilidade aos efeitos físicos 

Efeito Físico Nível Adotado Descrição 

Jato de fogo (jetfire)  
5,0 kW/m2 - 

9,85 kW/m2 1% de fatalidade em 20 segundos de exposição 

Bola de fogo 

(fireball) 
1% de Fatalidade 

Níveis calculados pelo modelo em função da 

duração da bola de fogo.  

Flashfire  LII 
Concentração igual o limite inferior de 

inflamabilidade da nuvem 

Explosão (VCE) 0,069 bar - 
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0,1 bar 1% de probabilidade de fatalidade 

 

Para determinação do nível de radiação térmica correspondente a 1% de fatalidade foi 

utilizado o método de probit com a aplicação da equação proposta por Tsao-Perry, sendo 

esta: 

)ln(56,238,36 3/4Ity   

Onde: y - Valor de Probit (-) 

 I-  Intensidade da radiação térmica (W/m2) 

 t-  Tempo de exposição (s) 

 

De acordo com a tabela abaixo, o valor de probit relativo a 1% de fatalidade é de 2,67. 

 

Tabela 5.3 – Probabilidades de Fatalidade em Função do Número de Probit 

% Fatalidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 4,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

 

O tempo de exposição adotado para os efeitos físicos estacionários de jato de fogo foi de 20 

segundos, de acordo com o tempo máximo proposto pela referência bibliográfica “Reference 

Manual Bevi Risk Assessments; Version 3.2; 2009; RIVM (National Institute of Public Health 

and the Environment), item 3.4.2. Já para bola de fogo, o tempo de exposição depende da 

duração da bola de fogo, sendo a radiação térmica para 1% de fatalidade calculada para cada 

hipótese acidental. 

 

A partir da aplicação dos valores apresentados acima à equação de Tsao-Perry obteve-se o 

valor de 9,85 kW/m2  para intensidade térmica capaz de ocasionar 1% de fatalidade em 20 

segundos de exposição, aplicável ao efeito físico de jato de fogo. 

 

Não foi necessário definir concentrações tóxicas para este estudo de análise de riscos, uma 

vez que não estão presentes na UTE substâncias tóxicas classificadas como de interesse 

para este estudo.  

 

Os valores apresentados acima foram utilizados como níveis de interesse no modelo adotado 

(Phast) durante a estimativa das consequências para as situações de risco estudadas. 
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5.11 DADOS METEOROLÓGICOS APLICADOS AO ESTUDO DAS CONSEQUÊNCIAS  

 

Com relação aos dados meteorológicos utilizados na análise, foram adotados os dados 

apresentados no capítulo 2 deste relatório, os quais estão reapresentados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 5.4 - Dados meteorológicos para o estudo de consequências 

Parâmetro Período Diurno Período Noturno 

Temperatura Média do Ar (°C) 24,9 22,8 

Temperatura Média do Solo (°C) 29,9 22,8 

Umidade Relativa Média (%) 73 84 

Categoria de Estabilidade Atmosférica C E 

Velocidade Média dos Ventos (m/s) 4,3 3,2 

 

As informações e os parâmetros operacionais levantados para a realização das modelagens 

matemáticas das situações de risco identificadas encontram-se apresentados no item 5.12 

(Dados de Entrada para Modelagem das Consequências), a seguir.  

 

Estes valores foram utilizados como dados de entrada dos modelos de Consequências, 

conforme pode ser constatado nos relatórios de modelagem apresentados no Anexo F deste 

estudo.  

 

5.12 DADOS DE ENTRADA PARA MODELAGEM DAS CONSEQUÊNCIAS  

 

A seguir estão apresentadas as hipóteses acidentais levantadas na APR e os dados de 

entrada para realização das modelagens de consequências para cada uma das mesmas. Os 

relatórios de modelagem com os dados de entrada e resultados estão apresentados no Anexo 

F deste estudo. 

 

H-1 - Grande vazamento de gás natural no duto de gás 1 desde o terminal de 

regaseificação até a estação de regulagem da pressão da UTE-1 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: long pipeline; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro da linha: 14”; 

 temperatura da substância: 7°C; 

 vazão de transferência: 186,9 ton/h =  51,9 kg/s; 

 pressão do sistema: 100 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 comprimento do duto: 2,1 km; 

 distância até o ponto de ruptura: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 



  Estudo de Análise de Risco 

 

 1-36  

 

H-2 - Médio vazamento de gás natural no duto de gás 1 desde o terminal de 

regaseificação até a estação de regulagem da pressão da UTE-1 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: long pipeline; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro do vazamento: 2,8” (20% de 14”);; 

 temperatura da substância: 7°C; 

 vazão de transferência: 186,9 ton/h =  51,9 kg/s; 

 pressão do sistema: 100 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 comprimento do duto: 2,1 km; 

 distância até o ponto de ruptura: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 

 

H-3 - Pequeno vazamento de gás natural no duto de gás 1 desde o terminal de 

regaseificação até a estação de regulagem da pressão da UTE-1 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: furo (leak); 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro do vazamento: 0,7” (5% de 14”); 

 temperatura da substância: 7°C; 

 pressão do sistema: 100 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 

 

H-4 - Grande vazamento de gás natural a partir das linhas e equipamentos desde a 

estação de regulagem de pressão da UTE-1 até a entrada nas turbinas à gás (TG1, TG2, 

TG3) 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: ruptura de linha; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro da linha: 14”; 

 temperatura da substância: 40°C; 

 pressão do sistema: 40 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 
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H-5 - Pequeno vazamento de gás natural a partir das linhas e equipamentos desde a 

estação de regulagem de pressão da UTE-1 até a entrada nas turbinas à gás (TG1, TG2, 

TG3) 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: ruptura de linha; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro da linha: 1,4” (10% de 14”); 

 temperatura da substância: 40°C; 

 pressão do sistema: 40 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 

 

H-6 - Grande vazamento de gás natural no duto de gás 2 desde o terminal de 

regaseificação até a estação de regulagem da pressão da UTE-2 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: long pipeline; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro da linha: 14”; 

 temperatura da substância: 7°C; 

 vazão de transferência: 186,9 ton/h =  51,9 kg/s; 

 pressão do sistema: 100 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 comprimento do duto: 2,4 km; 

 distância até o ponto de ruptura: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 

 

H-7 - Médio vazamento de gás natural no duto de gás 2 desde o terminal de 

regaseificação até a estação de regulagem da pressão da UTE-2 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: long pipeline; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro do vazamento: 2,8” (20% de 14”); 

 temperatura da substância: 7°C; 

 vazão de transferência: 186,9 ton/h =  51,9 kg/s; 

 pressão do sistema: 100 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 comprimento do duto: 2,4 km; 

 distância até o ponto de ruptura: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 
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H-8 - Pequeno vazamento de gás natural no duto de gás 2 desde o terminal de 

regaseificação até a estação de regulagem da pressão da UTE-2 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: furo (leak); 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro do vazamento: 0,7” (5% de 14”); 

 temperatura da substância: 7°C; 

 pressão do sistema: 100 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 

 

H-9 - Grande vazamento de gás natural a partir das linhas e equipamentos desde a 

estação de regulagem de pressão da UTE-2 até a entrada nas turbinas à gás (TG1, TG2, 

TG3) 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: ruptura de linha; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro da linha: 14”; 

 temperatura da substância: 40°C; 

 pressão do sistema: 40 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 

 

H-10 - Pequeno vazamento de gás natural a partir das linhas e equipamentos desde a 

estação de regulagem de pressão da UTE-1 até a entrada nas turbinas à gás (TG1, TG2, 

TG3) 

 substância de referência para modelagem: gás natural; 

 software utilizado: PHAST; 

 modelo utilizado: ruptura de linha; 

 inventário: 1,00 x 107 kg; 

 diâmetro da linha: 1,4” (10% de 14”); 

 temperatura da substância: 40°C; 

 pressão do sistema: 40 bar; 

 altura do vazamento: 1,0 m; 

 direção do vazamento: horizontal e angular 45º. 

 

A partir dos dados apresentados acima foram realizadas as modelagens matemáticas 

buscando avaliar a amplitude dos efeitos físicos estudados, segundo os níveis de interesse 

definidos na Tabela 5.2 deste capítulo. 
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Os efeitos físicos foram estimados para cada situação de risco conforme o desencadeamento 

acidental analisado a partir das árvores de eventos apresentadas a seguir. 

Os relatórios das modelagens matemáticas contendo os dados de entrada, a descarga e as 

distâncias atingidas pelos efeitos físicos, estão apresentados no Anexo F deste relatório de 

análise de riscos. 
   
 
 

 

Figura 5.1 – Árvore de Eventos para ruptura catastrófica da tubulação de gás natural  

 

 

 

Figura 5.2 – Árvore de Eventos para furos/fissuras na tubulação de gás natural 

 

A seguir estão apresentadas as distâncias obtidas nas modelagens matemáticas para as 

substâncias químicas estudadas. Os resultados estão apresentados segundo os níveis de 

interesse, para as classes de ventos em estudo, em ambos os períodos do dia. 
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Tabela 5.5 – Distâncias alcançadas pelos efeitos físicos 

Hipóteses 

Acidentais 

Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Fatalidade (m) 

Jato de Fogo (J) / Fireball (F) Flashfire Explosão (VCE) 

Dia Noite 

Dia Noite 

Dia Noite 

5 

kw/m2 

9,85 

kw/m2 

(1%) 

5 

kw/m2 

9,85 

kw/m2 

(1%) 

0,069 

bar 

0,1 

bar 

(1%) 

0,069 

bar 

0,1 

bar 

(1%) 

H-1 (Jato Horiz.) 

H-1  (Jato 45º) 

H-1  (Fireball) 

264,9 

211,5 

- 

219,3 

162,8 

155,6 

265,2 

212,3 

- 

217,8 

165,1 

155,3 

188,4 172,2 261,2 223,1 259,9 220,9 

H-2 (Jato Horiz.) 

H-2  (Jato 45º) 

291,0 

208,6 

240,2 

160,6 

291,3 

209,5 

238,6 

162,8 
228,1 202,3 308,2 264,1 298,7 254,4 

H-3 (Jato Horiz.) 

H-3  (Jato 45º) 

36,6 

29,9 

32,55 

23,2 

36,5 

29,9 

32,2 

23,1 
18,1 20,3 16,8 14,2 25,9 22,3 

H-4 (Jato Horiz.) 

H-4  (Jato 45º) 

H-4 (Fireball) 

358,7 

286,2 

- 

294,6 

220,1 

151,4 

359,2 

287,5 

- 

292,9 

223,7 

151,1 

226,8 206,0 335,4 285,1 322,9 273,2 

H-5 (Jato Horiz.) 

H-5  (Jato 45º) 

42,8 

34,4 

37,8 

26,7 

42,6 

34,5 

37,4 

26,6 
22,8 25,5 27,5 23,6 28,8 24,6 

H-6 (Jato Horiz.) 

H-6 (Jato 45º) 

H-6 (Fireball) 

269,1 

214,9 

- 

222,6 

165,4 

155,5 

269,4 

215,7 

- 

221,1 

167,7 

155,2 

190,4 173,7 263,2 224,6 261,6 222,2 

H-7 (Jato Horiz.) 

H-7  (Jato 45º) 

261,4 

208,7 

216,4 

160,7 

261,7 

209,5 

215,0 

162,9 
212,8 190,0 286,1 245,8 268,2 228,5 

H-8 (Jato Horiz.) 

H-8  (Jato 45º) 

36,6 

29,9 

32,6 

23,2 

36,5 

29,9 

32,2 

23,1 
18,1 20,3 16,8 14,2 25,9 22,3 

H-9 (Jato Horiz.) 

H-9 (Jato 45º) 

H-9 (Fireball) 

358,7 

286,2 

- 

294,6 

220,1 

151,4 

359,2 

287,5 

- 

292,9 

223,7 

151,1 

226,8 206,0 335,4 285,1 322,9 273,2 

H-10 (Jato Horiz.) 

H-10  (Jato 45º) 

42,8 

34,4 

37,8 

26,7 

42,6 

34,5 

37,4 

26,6 
22,8 25,5 27,5 23,6 28,8 24,6 

 

5.13 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS MODELAGENS 

 

Para analisar-se os resultados obtidos, levou-se em consideração as distâncias obtidas 

através das modelagens, os pontos de liberação das hipóteses acidentais e a distância dos 

pontos de liberação até a área mais próxima com presença de população externa. No caso 

da UTE, a área mais próxima com presença de população externa considerada foi o Terminal 

de Minério de Ferro - Ferroport. 

 

Na Figura 5.3 a seguir pode-se observar a localização dos Pontos de Liberação, assim como 

a indicação das distâncias destes até o terminal de Minério de Ferro. 
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Figura 5.3 – Pontos de Liberação e Distanciamento até Terminal de Minério de Ferro 

 

PL 1 
152

2 

PL 2 

2221

215

22 

PL 3 
152

2 

 0,9 km 

 1,1 km 

 1,1 km 

Terminal de Minério 

de Ferro - Ferroport 
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Na Tabela 5.6 abaixo está apresentada a correlação entre os Pontos de Liberação adotados 

e suas respectivas hipóteses acidentais, assim como a distância mínima entre estes e o 

Terminal de Minério de Ferro - Ferroport.  

 
Tabela 5.6 - Distanciamento mínimo às regiões vulneráveis 

Local / Ponto de 

Liberação 

Hipóteses 

Acidentais  

Distância até 

Terminal de Minério 

PL 1 - Chegada do duto 

à UTE 

H-1, H-2, H-3, 

H-6, H-7 e H-8 
0,9 km 

PL2 - Após a estação de 

regulagem de pressão 1 
H-4 e H-5 1,1 km 

PL3 - Após a estação de 

regulagem de pressão 2 
H-9 e H-10 1,1 km 

 

Comparando-se as distâncias apresentadas na Tabela 5.6 acima e as distâncias obtidas 

através da modelagem de consequências, apresentadas na Tabela 5.5, pode-se concluir 

que nenhuma hipótese acidental atinge a área do Terminal de Minério de Ferro. Com relação 

à população residencial, esta encontra-se a cerca de 5 km do empreendimento, não havendo 

nenhuma possibilidade de serem atingidas por efeitos físicos das hipóteses acidentais 

levantadas para o empreendimento.  

 

5.14 MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE DA REGIÃO 

 

Apesar das hipóteses acidentais não atingirem áreas com a presença de população, o 

mapeamento de vulnerabilidade foi realizado para as hipóteses acidentais que resultaram 

em efeitos físicos com amplitude superior a 50 m, possibilitando a visualização da extensão 

dos efeitos físicos dos piores cenários acidentais que possam ocorrer na unidade.   

 

Para a representação do efeito físico jato de fogo, optou-se por representar as distâncias 

obtidas pelo jato horizontal, uma vez que este apresentou maiores alcances em relação ao 

jato de fogo angular a 45º. 

 

O mapeamento da vulnerabilidade está apresentado no Anexo G deste relatório, sendo o 

mesmo apresentado por efeito físico em cada hipótese acidental, para os períodos diurno e 

noturno. 

 

Esclarece-se que durante o mapeamento foram realizadas duas representações para cada 

efeito físico, sendo uma relativa ao efeito físico na direção de vento norte-sul (NS) e outra 

relativa ao raio de abrangência do efeito físico em todas as direções de ventos (zona de 

efeito).  
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6.0 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Com base na análise dos resultados obtidos a partir das modelagens matemáticas foi 

possível concluir que as instalações da Unidade Termoelétrica (UTE) da Prumo Logística 

S.A não possuem potencial de imposição de riscos de fatalidades à população externa, em 

decorrência de acidentes ampliados na Unidade e no gasoduto que interliga o Terminal de 

Regaseificação e a mesma. 

 

Desta forma, não foram desenvolvidas as etapas de estimativa de frequências de ocorrência 

e estimativa e avaliação dos riscos, podendo os mesmos, para esta fase do 

empreendimento, serem considerados plenamente toleráveis sob a ótica de imposição de 

fatalidades à comunidade externa a partir da ocorrência de acidentes ampliados. 

 

No entanto, durante as reuniões de identificação dos riscos foram propostas 

recomendações, as quais devem ser consideradas para as etapas de implantação e 

operação das unidades, sendo estas: 

• Contemplar no Plano de Ação de Emergências cenários de vazamento de gás natural a 

partir do gasoduto; 

• Prover identificação ao longo do encaminhamento do duto de gás natural. 

• Observar os requisitos apresentados na NBR 12712 – “Projetos de sistemas de 

transmissão e distribuição de gás combustível” para o projeto e instalação do duto de gás 

natural. 

• Realizar estudo de classificação de áreas na unidade; 

• Instalar detector de gás natural na área próxima à entrada de gás natural nas turbinas. Os 

detectores deverão estar interligados à sirene de alerta. 

• Treinar os funcionários da unidade quanto ao manuseio e armazenamento de produtos 

químicos; 

• Disponibilizar kits ambientais (absorventes) em caso de vazamento de produtos químicos; 

• Treinar os operadores a manusear os produtos químicos apenas com EPIs adequados; 

• A área de recebimento de ácido sulfúrico deve ser provida de sistema de contenção; 

• Prover chuveiro de emergência e lava-olhos próximo à área de recebimento de ácido 

sulfúrico. 

• Disponibilizar bombonas para material contaminado e bomba para sucção de acordo com 

o volume derramado; 

• Prover sistema de desumidificação (exemplo sílica gel) no vent do tanque de ácido 

sulfúrico; 

• Quando da realização de lavagem do interior do tanque de ácido sulfúrico, esta operação 

deve ser precedida de neutralização do ácido; 

• Prover sistema de contenção para o tanque de ácido sulfúrico com capacidade igual ou 

superior a do tanque. 

 

Além das recomendações apresentadas acima, recomenda-se também que os riscos das 

unidades sejam revalidados e/ou validados na etapa de licença de instalação, de modo que 

o projeto consolidado das unidades seja considerado, e que sejam adotados programas de 
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gerenciamento de riscos para as etapas de implantação e operação do empreendimento, 

conforme escopo apresentado no capítulo 7 deste relatório. 

  

7.0 DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

A seguir está apresentado o escopo mínimo a ser adotado para o gerenciamento de riscos 

para as fases de implantação e operação do empreendimento. O programa de 

gerenciamento de riscos de cada fase (implantação e operação) deverá ser desenvolvido 

considerando, no mínimo, os itens apresentados a seguir. 

 

Etapa de Implantação do Empreendimento 

 Caracterização das atividades a serem realizadas na etapa de implantação; 

 Identificação dos produtos e insumos que serão utilizados, os meios de armazenamento 

e disposição, inventários e principais características dos produtos e insumos; 

 Definição de responsabilidades; 

 Identificação dos perigos das atividades e instalações para a etapa de implantação; 

 Procedimentos, instruções e/ou manuais para uso dos equipamentos e recebimento e 

movimentação de produtos e insumos; 

 Capacitação das equipes (procedimentos/instruções de trabalho, 

equipamentos/ferramentas de trabalho, conhecimento dos riscos, uso de equipamentos 

de proteção, ações emergenciais, entre outros); 

 Manutenção dos equipamentos e sistemas críticos presentes na etapa de implantação 

(equipamentos de grande porte, equipamentos essenciais, sistemas relacionados a 

produtos e insumos, equipamentos de alto risco (ex.: que envolvam fontes radioativas), 

entre outros); 

 Investigação de incidentes/acidentes; 

 Auditoria do sistema de gerenciamento dos riscos; 

 Plano de resposta emergencial. 

 

Etapa de Operação do Empreendimento 

 Caracterização das instalações e operações; 

 Caracterização da região; 

 Caracterização das substâncias químicas (produtos, subprodutos, insumos, reagentes, 

etc); 

 Controle de documentos e informações de segurança dos processos; 

 Definição de responsabilidades; 

 Revisão dos riscos; 

 Programas de proteção ambiental e de saúde dos colaboradores; 

 Gerenciamento de modificações; 

 Procedimentos operacionais; 

 Manutenção de sistemas críticos; 

 Capacitação dos colaboradores; 

 Investigação de incidentes/acidentes; 

 Auditoria do sistema de gerenciamento dos riscos; 
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 Planos de resposta emergencial, incluso auxílio mútuo com demais unidades industriais. 
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Adriana Rizzo Bertozzi 

Tetra Tech 

 

SUPORTE DE INFORMAÇÕES DA ANÁLISE DE RISCOS 

 

João Teixeira 

Prumo Logística 

 

Pedro Maciel 
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Matheus Fonseca 

Tetra Tech 

 

Affonso Novello 

Tetra Tech 

 

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela Análise de 

Riscos encontra-se apresentada a seguir. 
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Anexo A – Laudo Meteorológico da Região 
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ESTAÇÃO METEOROLÓGICA   :  SÃO TOMÉ (INMET-A620) 

LATITUDE: 22º02’S                LONGITUDE : 41º03’W                ALTITUDE:     04 M 

DATA :  19/02/2015 

 

TABELAS METEOROLÓGICAS 
 

 

Frequências (%) dos ventos da região de  São J. da Barra (RJ) 
 

 Período Diurno 

 

 

  VELOCIDADE (m/s) 

  0<v<2 2<v<4 > 4 Total 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

N 1.6 3.4 8.3 13.3 

NE 1.0 4.8 30.9 36.8 

E 0.9 8.3 5.3 14.5 

SE 1.6 4.3 0.5 6.5 

S 2.2 6.1 1.7 9.9 

SW 1.0 6.3 6.5 13.8 

W 2.2 0.9 0.0 3.1 

NW  1.6 0.4 0.1 2.1 

Total 12.1 34.5 53.4 100.0 

 

NOTA – a direção do vento refere-se àquela de onde ele vem. Ex.  os ventos de NE, provém de 

NE e seguem para SW. O anemômetro está 10m acima do solo. 
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Frequências (%) dos ventos da região de  São J. da Barra (RJ) 
 

 Período Noturno 
 

 

 

  VELOCIDADE (m/s) 

  0<v<2 2<v<4 > 4 Total 

D
IR

E
Ç

Ã
O

 

N 3.8 5.6 7.5 17.0 

NE 4.1 12.4 19.6 36.1 

E 3.2 6.1 1.5 10.8 

SE 2.4 1.8 0.7 4.9 

S 2.1 2.8 0.8 5.7 

SW 3.1 6.6 4.5 14.2 

W 5.7 2.1 0.1 7.8 

NW  3.4 0.1 0.0 3.5 

Total 27.7 37.5 34.7 100.0 

 

 

 

 

CLASSES DE PASQUILL 

 

Anos Dia Noite 

2012 a 2014 C E 
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Velocidade Média dos Ventos (m/s) 
 

                  Período Diurno                                                            Período Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês/Ano 2012 2013 2014 

Janeiro 
5,0 5,0 5,6 

Fevereiro 
5,6 5,7 5,0 

Março 
4,2 3,9 4,7 

Abril 
3,6 3,3 2,8 

Maio 
3,2 3,5 2,5 

Junho 
3,2 3,3 3,7 

Julho 
3,9 3,9 3,0 

Agosto 
4,0 5,0 3,6 

Setembro 
5,3 5,2 4,8 

Outubro 
5,8 4,9 3,9 

Novembro 
4,2 4,9 3,7 

Dezembro 
5,9 4,4 4,2 

Média 

4,5 4,4 4,0 

4,3 

Mês/Ano 2012 2013 2014 

Janeiro 
3,9 3,8 4,2 

Fevereiro 
4,0 4,2 3,5 

Março 
3,1 2,9 3,2 

Abril 
2,5 2,4 1,8 

Maio 
2,5 2,6 1,1 

Junho 
2,9 2,4 2,6 

Julho 
3,3 3,4 1,9 

Agosto 
3,4 4,5 1,5 

Setembro 
4,4 4,6 2,3 

Outubro 
4,6 4,2 2,7 

Novembro 
3,2 4,0 3,0 

Dezembro 
4,1 3,6 3,7 

Média 
3,5 3,6 2,6 

3,2 
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Temperatura Ambiente Média (ºC)   
 

 

                    Período Diurno                                                         Período Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mês/Ano 2012 2013 2014 

Janeiro 
25,5 26,7 27,8 

Fevereiro 
27,1 27,7 28,0 

Março 
25,8 26,6 27,0 

Abril 
26,2 25,0 25,7 

Maio 
23,3 24,0 24,1 

Junho 
23,7 23,8 23,6 

Julho 
23,2 22,7 22,3 

Agosto 
23,1 23,1 22,3 

Setembro 
23,1 23,6 23,7 

Outubro 
25,0 23,7 23,9 

Novembro 
24,8 24,9 25,0 

Dezembro 
28,0 25,7 27,0 

Média 
24,9 24,8 25,0 

24,9 

Mês/Ano 2012 2013 2014 

Janeiro 
23,3 24,5 24,8 

Fevereiro 
24,2 25,2 25,2 

Março 
23,6 24,7 24,4 

Abril 
23,8 23,0 23,8 

Maio 
21,6 21,9 22,3 

Junho 
22,2 21,7 21,9 

Julho 
21,3 20,9 20,9 

Agosto 
21,5 21,1 20,6 

Setembro 
20,9 21,7 21,8 

Outubro 
22,4 22,0 21,8 

Novembro 
22,8 22,9 23,0 

Dezembro 
24,8 23,8 24,3 

Média 
22,7 22,8 22,9 

22,8 
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Umidade Relativa Média (%) 

 

                    Período Diurno                                                        Período Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MARCELO ROMÃO OLIVEIRA 

      ANALISTA OPERACIONAL DE METEOROLOGIA 

 

 

Mês/Ano 2012 2013 2014 

Janeiro 
77 73 70 

Fevereiro 
69 69 69 

Março 
75 76 73 

Abril 
74 74 75 

Maio 
76 72 72 

Junho 
77 76 72 

Julho 
70 72 73 

Agosto 
71 70 71 

Setembro 
72 71 68 

Outubro 
71 73 69 

Novembro 
77 75 71 

Dezembro 
69 81 68 

Média 

73 74 71 

73 

Mês/Ano 2012 2013 2014 

Janeiro 
87 84 86 

Fevereiro 
84 84 86 

Março 
87 86 87 

Abril 
86 83 87 

Maio 
84 83 82 

Junho 
86 86 81 

Julho 
83 81 80 

Agosto 
80 81 81 

Setembro 
82 81 78 

Outubro 
84 82 79 

Novembro 
86 85 81 

Dezembro 
85 90 81 

Média 

85 84 82 

84 
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Anexo B – NT-00-PLO-GG-0000-001 - Layout UTE Novo tempo  
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Anexo C – NT-00-DDI-GG-0000-003 – Novo tempo Geral 
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Anexo D – Fichas de Informação de Segurança dos Produtos Químicos – FISPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

FISPQ 

Produto: POLICLORETO DE ALUMÍNIO-PAC Última Revisão: 16/10/2014 Pág.: 1 de 10 

 

As informações contidas nesta FISPQ estão baseadas nas especificações técnicas dos fabricantes cujos produtos são 
comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA. 

 

01– IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome do Produto: POLICLORETO DE ALUMÍNIO - PAC 

Principais usos 

recomendados para a 

substância ou mistura 

Tratamento de efluentes 

Nome da Empresa: Quimiclor Comercial Ltda. 

Endereço: 
Avenida Robert Kennedy, 3578, Bairro Assunção – São Bernardo do 

Campo / SP – CEP: 09860-214 

Fone / Fax (0XX11) 4351-4299                                                                                                                         

Emergência 0800-707-7022 / 0800-707-1767 (SUATRANS COTEC) 

Site / E-mail  www.quimiclor.com.br / qualidade@quimiclor.com.br 

 

02– IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

� Classificação de perigo do produto químico e sistema de classificação utilizado: 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO  CATEGORIA 

Toxicidade aguda – Oral 4 

Corrosivo/irritante à pele 1C 

Sensibilizantes respiratórios 1 

Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos 1 

Sensibilização à pele 1 

Perigo ao ambiente aquático - Agudo 1 

   

� Sistema de classificação 
utilizado 

Norma ABNT-NBR 14725-3:2012 Er1:2013. Sistema GHS - 

Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem 

de Produtos Químicos, ONU. 

 

� Visão geral em emergências: 
• Manter as pessoas afastadas. Impedir a entrada e isolar a área de risco. Manter a 

favor do vento, afastando-se de áreas baixas.  

• Conter os vazamentos para evitar a entrada de corpos d’água e penetração no solo. 
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Produto corrosivo tendo as seguintes identificações: 

 

NFPA 704 HMIS   

Diamante de Hommel   Risco à saúde 2 

  Inflamabilidade 0 

  Reatividade 1 

  EPI D 

 

� Elementos apropriados da rotulagem: 
 

 
Palavra de 

advertência: PERIGO 

Efeito do produto  Irritante 

Frases de perigo 

H290 Pode ser corrosivo para os metais.  
H302 Nocivo se ingerido. 
H314 Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos.  
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.  
H334 Quando inalado pode ser irritante e provoca dificuldades respiratórias.  
H400 Muito tóxico para organismos aquáticos. 

Frases de precaução 

P261 Evite inalar vapores e névoas. 
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.  
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): 
Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou 
tome uma ducha.  
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e 
a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 
cuidadosamente com a água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato, remova-as se for fácil, Continue enxaguando. P405 Armazene em local 
fechado à chave.  
P501 Descarte o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com as 
regulamentações locais. 
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Armazenamento: 
 

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação /exaustão 
local. Evite formação de vapores e névoas. Evite inalar o produto em caso de 
formação de vapores e névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Use 
luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e/ou proteção facial como 
indicado na Seção 8. 
P403+P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente 
hermeticamente fechado. 
P403+P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. 
P405 – Armazene em local fechado à chave. 

Disposição: P501 – Eliminar o conteúdo / recipiente acordo com a legislação nacional e local. 
 

03– COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Tipo de produto SUBSTÂNCIA 

Nome Químico ou Comum Cloreto de Alumínio 

Sinônimo Cloreto de Alumínio hidróxido, Cloreto Básico de Alumínio 

Composição Ácido Clorídrico e Ácido Muriático 

N.º de Registro no CAS 1327-41-9 – Aluminiun Chlorohydrate (anhydrous) 

Concentração ou faixa de concentração de 

cada ingrediente que contribua para o perigo 

 
Ácido Clorídrico: máx. 5,0% e  

Al2O3: 9,0 à 19,0 % 

Impurezas que contribuem para o perigo: Ácido Clorídrico nº CAS – 7647-01-0 

 

04– MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Efeitos do produto 
Perigos mais 
Importantes Irritante e Corrosivo 

Principais  
Sintomas 

Nocivo se ingerido. Pode causar dores no estômago e vômitos.  
Inalação dos vapores pode causar irritação dos olhos, nariz e garganta. Irritante 
para a pele se houver contato prolongado com o produto. O produto poderá ser 
nocivo se ingerido.  

 Medidas de  
  Primeiros-Socorros 

 

Inalação  
Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que 
não dificulte a respiração. Se necessário aplicar respiração artificial. Contate um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.  
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Contato com a pele  
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a 
roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Caso ocorrer 
vermelhidão ou bolhas na pele Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.  
Contato com os olhos  
Não permitir que a vítima coce ou feche os olhos. Enxágue cuidadosamente com 
água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se 
for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.  
Ingestão  
Se ingerido, NÃO INDUZIR VÔMITO. Faça a diluição imediatamente, fornecendo à 
vítima grandes quantidades de água. Caso ocorra vômito espontâneo, forneça 
água adicional e mantenha a vítima em local arejado. Contate imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

 

05– MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios de extinção 

O Cloreto de Polialumínio não é explosivo, porém pode ser usado extintor de 
CO2, spray d’água.  
Remover os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. 
Resfriar lateralmente com água os recipientes que estiverem expostos às 
chamas, mesmo após a extinção do fogo. 

Não recomendados Jatos d’água de forma direta. 
Perigos específicos Não especificado 
Medida de Proteção 

Da Equipe de 
Combate a Incêndio 

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão 
positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no 
incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. 

 

06– MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções Pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Para o pessoal que 
não faz parte dos 

serviços de 
emergência 

 

Remover do local pessoas que não estão envolvidas na emergência, isolando a 
área. As pessoas que estiverem no local sem proteção respiratória, posicioná-las 
em local seguro, contrária à direção do vento  
Isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Não toque nos 
recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas 
adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na 
seção 8. 

Para pessoal de 
Serviço de 

Emergência 

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, 
proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, 
vestuário protetor anti-ácido (PVC ou outro material equivalente), botas em 
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 borracha ou em PVC e máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra 
gases ácidos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar 
respirável. 

Remoção de  
Fontes de Ignição 

O produto não é inflamável, porém em caso de incêndio próximo ao vazamento, 
poderá, devido ao aquecimento, poderá exalar gases irritantes. 

Controle de poeira 
O produto apresenta-se no estado líquido, porém caso seja necessário a adição de 
algum agente neutralizador no estado sólido (pó), precauções deverão ser tomadas 
com a utilização de EPI´s específicos. 

Precauções 
Ambientais 

Em caso de vazamento, isolar a área atingida, conter o líquido em diques feitos 
com terra ou areia, evitando descargas em córregos, esgotos, bueiros ou 
qualquer curso d’água.  
Procurar sanar o vazamento ou controlar sua emissão através de medidas 
adotadas conforme a situação ou conforme orientações do Órgão Ambiental e 
equipes de emergência. Os vazamentos devem ser comunicados ao fabricante 
e/ou aos Órgãos Ambientais, Defesa Civil, Policia Rodoviária, Corpo de 
Bombeiros Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 
esgotos. 

Métodos de limpeza 

Pequenos vazamentos podem ser absorvidos e neutralizados com calcário, cal 
hidratada ou carbonato de sódio (este último com desprendimento de Dióxido de 
Carbono). O resíduo gerado pode ser colocado em recipientes fechados  
(bombonas plásticas ou equivalentes), sendo identificado com etiquetas e 
armazenados em lugares abertos ou fechados e seguros, até aguardar sua 
disposição final.  
Em grandes vazamentos, deverá ser providenciado um dique de terra ou areia, 
transferir através de bomba apropriada para tanque auxiliar ou caminhão. (Com 
revestimento compatível com o produto). Não armazenar em recipientes 
metálicos sem revestimento. Descartar o resíduo gerado conforme 
recomendações do órgão ambiental. 

Prevenção da 
inalação e do 

contato com a pele, 
mucosas e olhos 

Olhos: Usar óculos de segurança, proteção facial total (sobre os óculos) quando 
houver riscos de respingos de produto;  

- Pele: Usar luvas quimicamente resistentes como de neoprene, PVC ou borracha;  

- Mucosas: Usar máscara contra gases ácidos adequadas ao produto;  
 

07– MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Manuseio 

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de Ventilação / exaustão 
local. Evite formação de vapores e névoas. Evite inalar o produto em caso de 
formação de vapores e névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Use 
luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e/ou proteção facial como 
indicado na Seção 8. 
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Medidas técnicas 

Não manusear o produto próximo a locais com altas temperaturas, para evitar que 
o mesmo venha a liberar vapores no ambiente.  
Manusear o produto em recipientes apropriados como: Tanques de Fibra de vidro 
com resina adequada, tanques de aço carbono revestidos com borracha ou fibra de 
vidro e Polipropileno; Evitar contato direto com o produto, usar sempre proteções 
respiratórias adequadas; Abrir os recipientes cuidadosamente para evitar a saída 
de jatos do produto; Descontaminar os EPI´s após finalizados os trabalhos com o 
produto. 

Armazenamento 
O produto deverá ser acondicionado em recipientes apropriados revestidos em Fibra de 
vidro com resina resistente ao produto ou tanque de aço carbono revestido com 
borracha devidamente adequada, bem como fibra de vidro. 

Medidas técnicas 
apropriadas 

A armazenagem deve ser feita em área com dique de contenção devidamente 
dimensionado (NBR 7505), em local fresco e arejado, longe de materiais incompatíveis 
e fontes de calor, bem como evitar a incidência direta de raios solares. 

Condições de 
armazenamento 

Os tanques devem ser confeccionados em materiais compatíveis com o produto, 
dimensionados para suportar sua densidade, com a saída superior (respiro) conectada 
a um sistema de captação e lavagem dos gases gerados.  
- Adequadas : Os diques de contenção para o produto deverá atender as normas de 
construção vigentes, adotando-se revestimento internos de Fibra de vidro ou cerâmica 
antiácido.  

Materiais para 
Embalagens 

Materiais que não sejam metálicos e incompatíveis com o produto, que tenham 
capacidade de suportar a densidade e corrosividade do mesmo.  

- Recomendadas:  
Para pequenos volumes bombonas plásticas podem perfeitamente acondicionar o 
produto, o qual deverá ser lacrado com tampa e batoque.  
Para volumes maiores tanques de fibra de vidro confeccionados com resina 
adequada podem ser usados bem como containers de polipropileno devidamente 
dimensionados para suportar a densidade do produto. Tanques de aço-carbono 
podem ser usados desde que revestidos internamente com fibra de vidro ou 
borracha adequada. 

 

08– CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Parâmetros de 
Controle 

Limite de Exposição Ocupacional 
Não estabelecidos 

Medidas de 
controle de 
engenharia 

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. 
Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado 
tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. 

Equipamento de 
proteção Individual 

Proteção dos Olhos/Face: Equipamento com CA 
Óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial. 
Proteção da Pele e do Corpo: Equipamento com CA 
Avental em PVC ou em borracha, roupa antiácido (PVC ou outro material 
equivalente) e botas em borracha ou em PVC. 



 

 
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

FISPQ 

Produto: POLICLORETO DE ALUMÍNIO-PAC Última Revisão: 16/10/2014 Pág.: 7 de 10 

 

As informações contidas nesta FISPQ estão baseadas nas especificações técnicas dos fabricantes cujos produtos são 
comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA. 

 

Proteção Respiratória: Equipamento com CA 
Máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial 
inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável. 
Proteção das Mãos: Equipamento com CA 
Luvas impermeáveis de borracha ou em PVC. 
Perigos térmicos 
Usar a proteção pessoal no manuseio da substância aquecida e seguir os 
procedimentos de trabalho e de pausas nos trabalhos em ambientes quentes. 

 

09– PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Aspecto Líquido viscoso límpido 
Cor: Coloração âmbar a castanho 
Odor Característico 

Limite de odor Não especificado 
pH (solução à 1%): < 3,5 (solução tal qual à 25ºC) 
Ponto de ebulição: 105 à 123°C para solução de Al2O3: 9,0 à 19,0 % 
Ponto de fusão: Não especificado 
Ponto de Fulgor: Não aplicável 
Taxa de evaporação Não especificado 
Inflamabilidade: Não especificado 
Limite de explosividade Não aplicável  
Pressão de vapor Não especificado 
Densidade de vapor Não especificado 
Densidade à 25 ºC 1,20 à 1,40 g/cm3  
Solubilidade Solúvel em água 
Coeficiente de partição – n-octanol/água Não especificado 
Temperatura de auto-ignição: Não especificado 
Temperatura de decomposição Não especificado 
Viscosidade à 25 ºC 0,01 à 1,0 Kg/m.s 

 

10– ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Reatividade Não especificado 
Estabilidade Química Em temperatura ambiente é estável 

Possibilidade de reações perigosas Não aplicável 
Condições a serem evitadas Não especificado 

Materiais ou substância incompatíveis Incompatível com classe e subclasse 2.3 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.1 
/ 5.2 / 6.1 – Grupo de Embalagem I e classe 8 (ácidos) 

Produtos perigosos da decomposição Não especificado 

 



 

 
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

FISPQ 

Produto: POLICLORETO DE ALUMÍNIO-PAC Última Revisão: 16/10/2014 Pág.: 8 de 10 

 

As informações contidas nesta FISPQ estão baseadas nas especificações técnicas dos fabricantes cujos produtos são 
comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA. 

 

11– INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Toxicidade aguda e efeitos locais Não especificado 
Corrosão irritação a pele Pode ocorrer vermelhidão ou bolhas na pele  

Lesões Oculares Provoca lesões oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo 
levar à cegueira. 

Sensibilização  
Respiratória ou da pele 

Quando inalado pode provocar dificuldades respiratórias com falta 
de ar. 

Perigo por aspiração Não especificado 
Toxicidade ao órgão-alvo 

específico – exposição única 
Não especificado 

Toxicidade ao órgão-alvo 
específico – exposições repetidas 

Não especificado 

Mutagenicidade em  
Células germinativas 

Não especificado 

Carcinogenicidade Não especificado 
Toxicidade à  

Reprodução e lactação 
Não especificado 

 

12– INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Ecotoxidade Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

Persistência e Degrabilidade 

O Cloreto de Polialumínio líquido em grande quantidade derramado 
na água pode ocasionar desequilíbrio do pH podendo afetar a fauna 
aquática que são sensíveis a pH abaixo de 5,5 em qualquer período 
de tempo, bem como no solo ocorrerá desequilíbrio do pH causando 
queimaduras na flora atingida, sendo que a área afetada deverá ser 
contida com dique de terra ou areia, neutralizada e raspada até total 
desaparecimento de vestígios com pH baixo e coloração.  
Deve-se prevenir qualquer derrame acidental do produto em  
ambientes terrestres e aquáticos. 

Potencial Bioacumulativo Não especificado 
Mobilidade do Solo Não especificado 

Outros efeitos adversos Não especificado 
 

13– CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Produto 
Nunca descartar o Cloreto de Polialumínio líquido em esgotos, 
córregos ou no meio ambiente;  
Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a 
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legislação local. O tratamento e a disposição devem ser 
avaliados especificamente para cada produto. Devem ser 
consultadas legislações federais, estaduais e municipais, entre 
estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de 
agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

Restos do produto 
 

Quando necessário o Cloreto de Polialumínio líquido poderá ser 
neutralizado com calcário, carbonato de sódio ou cal hidratada 
ou encaminhado para empresas que tratam seus efluentes com 
o referido produto, desde que o mesmo mantenha suas 
características iniciais. O descarte do produto, proveniente da 
neutralização, deverá atender as regulamentações vigentes, 
tanto a nível municipal, estadual e federal.  

Embalagens 
Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para 
serem destruídas em local apropriado. 

  

14– INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

      Terrestre 

Produto Classificado como Perigoso para o Transporte Resolução n° 420 de 12 
de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. 

� Número ONU: 1760 
� Nome apropriado para embarque: Cloreto de Polialumínio, solução 
� Classe de risco/subclasse de risco principal: 8 
� Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: N/A 
� Número de risco: 80 
� Grupo de Embalagem III 

 

15– REGULAMENTAÇÕES 

 

Regulamentações 

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:  
As informações descritas abaixo deverão constar nas embalagens ou rótulos de 
segurança.  
- Nº da ONU apropriado para embarque (embalagem externa);  
- Nome do produto;  
- Características do produto;  
- Composição;  
- Nome do fabricante;  
- Nome do Distribuidor;  
- CNPJ;  
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- Endereço;  
- Telefone  
- Origem (Nacional ou importado);  
- Nº do lote;  
- Data de fabricação;  
- Data ou prazo de validade;  
- Peso liquido (massa) ou conteúdo (volume);  
- Precauções de manuseio (carga, descarga, estiva)  
- Precauções e cuidados especiais, esclarecimentos sobre risco à saúde e segurança;  
- Nome do responsável técnico;  
- Rotulo de risco. 

 

16– OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Legendas e 
Abreviaturas 

CAS – Chemical Abstracts Service 
N/A – Não aplicável 

Outras  
Informações 

Necessidades especiais de treinamento: A adoção de boas práticas de trabalho, irá 
orientar o usuário do produto que o mesmo evite contato desnecessário, que em 
situações de emergência saiba conduzir técnicas para minimizar o impacto do produto 
sobre o meio ambiente.  
 
 Uso recomendado e possíveis restrições ao produto químico: Como qualquer 
produto químico deve-se respeitar seu grau de periculosidade e destino de aplicação.  
 
Referências bibliográficas  
- Ficha de emergência VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
- Manual de Emergência PRÓ-QUÍMICA-ABIQUIM  
- FISPQ Carbocloro – Ácido Clorídrico  
- Merck Index – 9ª Edição – pag.46 – item 334  
As informações aqui apresentadas, foram baseadas nos dados acima obtidos, 
podendo ocorrer alterações no seu conteúdo mediante informações novas que forem 
obtidas.  
O usuário do produto e responsável pelo cumprimento das leis e das determinações 
existentes na aplicabilidade do produto. 

 

 

“Os dados e informações transcritas neste documento, são fornecidos de boa fé e se baseiam no 

conhecimento científico disponível no momento e na literatura específica existente. Nenhuma garantia é 

dada sobre o resultado da aplicação destas informações, não eximindo os usuários de suas 

responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do transporte do produto. Prevalecem em primeiro 

lugar, os regulamentos legais existentes” 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: GAS NATURAL   

Código interno de identificação: 
 
Principais usos recomendados para 
a substância ou mistura:  

 

BR0404 

 
Uso como combustível veicular.  

 

 
Nome da empresa: 

 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  

 
Endereço: 

 
Rua Correa Vasques 250 
20211-140 – Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ). 
 

Telefone: 0800 78 9001 

Telefone para emergências: 08000 24 44 33 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

  

Classificação de perigo do 
produto:  

 

 Gases inflamáveis – Categoria 1  
 
 Gases sob pressão – Comprimido  
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – 
Categoria 3  

 

  
Sistema de classificação 
adotado:  

 

  
Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.  
 
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.  

 

 
 Outros perigos que não resultam 
em uma classificação:  

 

 
 Explode espontaneamente com cloro sob luz solar. Em elevadas 
concentrações, causa asfixia através da redução da concentração 
de oxigênio no ar.  

 

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM  

- Pictogramas 

 

 

 

 

- Palavra de advertência  PERIGO  

- Frases de perigo:  Gás extremamente inflamável. 

Contém gás sob pressão: pode explodir sob efeito do calor. 
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Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). 

 

 

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO  
Nome químico ou comum  técnico : Gás natural  
 
Grupo de substância de petróleo: 

 
As substâncias desta categoria contêm principalmente moléculas de 
hidrocarbonetos de baixo peso molecular, as quais são o perigo 
dominante nos gases de hidrocarbonetos de petróleo. Suas 
características físicas e químicas exigem que sejam mantidos dentro 
de sistemas rigorosamente fechados. Ao contrário de gases de 
refinaria, gases de hidrocarbonetos de petróleo não contêm 
compostos inorgânicos (por exemplo, sulfeto de hidrogênio, amônia, 
monóxido de carbono).  
 

  
Sinônimo: Gás natural de combustão. 

Número de Registro CAS: 8006-14-2  

Impurezas que contribuam para o 
perigo: 
 
 

   CAS  
Componente  
 

  7783-06-4  
   NA  

  

 
Concentração (%)  
 

 
CAS 

Sulfeto de hidrogênio Max. 15 g/m³ 7783-06-4 

Enxofre total Max. 70mg/m³ NA 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver 
respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver 
respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão 
de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica 
imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. 

Contato com os olhos: Lave com água corrente em abundância, mantendo as pálpebras 
abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Se houver 
sintomas de irritação, procure atenção médica imediatamente. Leve 
esta FISPQ.  

Ingestão: Não aplicável (gás).  

 
Sintomas e efeitos mais 
importantes, agudos ou tardios:  

     
    Dores de cabeça, náusea, tonturas e confusão mental. Tosse e 
falta de ar. Hipóxia causada por asfixia pode levar a fadiga, 
alterações visuais e incoordenação motora, alterações 
comportamentais, cianose, perda de consciência e, em casos 
severos, morte.  
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6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

Para o pessoal que não faz parte dos 
serviços de emergência:  
 

Produto extremamente inflamável. Remova todas as fontes de 
ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume no local. Não toque 
nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de 
vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com 
a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito 
na seção 8.  
 

Para o pessoal de serviço de emergência:  
 

Utilize vestimenta impermeável, luvas de proteção de PVC, óculos 
de proteção ou protetor facial com proteção lateral.  
 

Precauções ao meio ambiente: 
 

Utilize spray d’água para reduzir os fumos no ar. Utilize ar forçado 
para manter a concentração do gás abaixo do valor explosivo.  
 

Métodos e materiais para contenção e 
limpeza:  
 

Interrompa o vazamento se não houver risco. Alivie o conteúdo 
vagarosamente para a atmosfera. Ventile a área de vazamento ou 
remova o recipiente para área bem ventilada.  
 

Diferenças na ação de grandes e pequenos 
vazamentos:  
 

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos 
para este produto  
 

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS –PARA O  MANUSEIO  
Precauções para manuseio seguro:  
 

Evite o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar 
vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção 
individual ao manusear o produto, descritos na seção 8. Se o gás for 

 Notas para médico:  
 

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima 
em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, 
sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios 
hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória  
 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção: Apropriados: Pó químico, espuma resistente a álcool, neblina de 
água e dióxido de carbono.  
 
Não recomendados: Jatos d’água. Não jogue água diretamente no 
ponto de vazamento, pois pode ocorrer congelamento.  

 
Perigos específicos da mistura ou 
substância  
 

 
Risco de explosão, se a ignição for em área fechada. 
Espontaneamente explosivo à luz do sol com cloro. Forma mistura 
explosiva com o ar e agentes oxidantes. Gás extremamente 
inflamável. Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogênio.  
 

Medidas de proteção da equipe de 
combate a incêndio:  
 

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com 
pressão positiva e vestuário protetor completo. Resfrie os 
contêineres com grandes quantidades de água até que o fogo tenha 
sido extinguido. Remova os recipientes da área de incêndio, se 
possível, sem correr riscos adicionais.  
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lançado para um lugar confinado, imediatamente evacue a área.  
 

Medidas de higiene  
 

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem 
as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua 
reutilização.  
 

Condições de armazenamento seguro, in cluindo qualquer incompatibilidade  
 
Prevenção de incêndio e explosão:  
 

Gás extremamente inflamável. Mantenha recipientes longe de fontes 
de calor e de ignição. Forma misturas explosivas com o ar e agentes 
oxidantes. O recipiente pode romper devido ao aquecimento. 
Espontaneamente explosivo à luz do sol com cloro. Contêineres, 
tubulação e equipamentos utilizados durante operações de 
transferência devem ser constituídos por materiais condutores e 
devem permanecer conectados e aterrados. Quando o produto for 
usado, manuseado, fabricado ou estocado, devem ser utilizados 
equipamentos elétricos (incluindo o sistema de ventilação / exaustão) 
à prova de explosão. Devem ser usados somente equipamentos e 
ferramentas anticentelhas durante as operações de manuseio deste 
produto. Mantenha bem acessíveis os equipamentos de combate a 
incêndio e para contenção de derramamentos ou vazamentos.  
 

Condições adequadas:  
 

Gás extremamente inflamável. Mantenha recipientes longe de fontes 
de calor e de ignição. Forma misturas explosivas com o ar e agentes 
oxidantes. O recipiente pode romper devido ao aquecimento. 
Espontaneamente explosivo à luz do sol com cloro. Contêineres, 
tubulação e equipamentos utilizados durante operações de 
transferência devem ser constituídos por materiais condutores e 
devem permanecer conectados e aterrados. Quando o produto for 
usado, manuseado, fabricado ou estocado, devem ser utilizados 
equipamentos elétricos (incluindo o sistema de ventilação / exaustão) 
à prova de explosão. Devem ser usados somente equipamentos e 
ferramentas anticentelhas durante as operações de manuseio deste 
produto. Mantenha bem acessíveis os equipamentos de combate a 
incêndio e para contenção de derramamentos ou vazamentos. Não é 
necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a 
durabilidade do produto.  

 
Materiais para embalagens:  
 

Cilindros horizontais de aço e carbono.  
 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle:  

Limite de exposição ocupacional: 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes TLV – TWA 
(ACGIH) 

TLV – STEL 
(ACGIH) 

 NA. NA 

Medida de controle de engenharia: 
 

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o 
meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao 
produto quando ocorrer formação de poeiras do produto. É 
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recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava 
olhos na área de trabalho.  
 

Medidas de proteção 
pessoal:  
 

Proteção dos olhos/face: 
 

Óculos de proteção ou protetor facial com proteção lateral.  
 

Proteção da pele e corpo: 
 

Vestimenta impermeável e luvas de proteção de PVC.  

 

Proteção respiratória: 
 

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores 
orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. 
Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, 
utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de 
peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga 
orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. 
São Paulo: Fundacentro, 2002.  
 

Perigos térmicos:  
 

Não apresenta perigos térmicos.  
 

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma e cor):  
 

Gás incolor.  
 

Odor e limite de odor:  Artificial ou inodoro.  
 

Ph: 
 

Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: 

- 182,6 ºC 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 

-161,4°C a 760 mmHg  

Ponto de fulgor: 
 

Não disponível 

Taxa de evaporação: 
 

Não disponível 

Inflamabilidade (sólido; gás):  
 
 

Inflamável.  
 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 

Superior: 17% 
Inferior: 6,5% 

Pressão de vapor: 
 

Não disponível 

Densidade de vapor: 
 

0,60 – 0,81 a 20 ºC 

Densidade relativa: 
 

Não disponível. 
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Solubilidade: 
 

Solúvel  em  água  (0,4  –  2,0  g/100g).  Solúvel  em  solventes  

orgânicos. 
Coeficiente de partição – n-
octanol/água: 

Não disponível. 

Temperatura de auto-ignição: 
 

482 - 632 ºC. 
 

Temperatura de decomposição: 
 

Não disponível 

Viscosidade: 
 

Não disponível 

Outras informações:  
 

Parte volátil: 100% (v/v)  
 

  

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade e reatividade: 
 
Possibilidade de reações perigosas:  
 
Condições a serem evitadas:  
 
 

Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. 

 
Explode espontaneamente com cloro sob luz solar.  
 
Temperaturas elevadas. Umidade. Fontes de ignição. Contato com 
materiais incompatíveis. Armazenamento por mais de 6 meses.  
 
 

Materiais/substâncias incompatíveis: Cloro, dióxido de cloro e oxigênio líquido 
 

Produtos perigosos da decomposição: 
 

Em combustão libera vapores anestésicos, monóxido e dióxido de 
carbono.  

 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: 
 

Em elevadas concentrações, causa asfixia através da redução da 
concentração de oxigênio no ar com fadiga, alterações visuais e 
incoordenação motora, alterações comportamentais, cianose, perda 
de consciência e, em casos severos, a morte.  
 

Corrosão/irritação da pele:  
 

Pode causar irritação no contato direto com a pele.  
 

Lesões oculares graves/ irritação 
ocular:  
 

Pode causar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.  
 

Sensibilização respiratória ou da pele:  
 

Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória 
ou à pele.  
 

Mutagenicidade em células 
germinativas:  
 

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células 
germinativas  
 

Carcinogenicidade:  
 

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.  
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Toxicidade à reprodução:  
 

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.  
 

Toxicidade para órgãos -alvo 
específicos – exposição única:  
 

Pode causar efeitos narcóticos se inalado, com dores de cabeça, 
tonturas, náuseas e confusão mental.  
 

Toxicidade para órgãos -alvo 
específicos – exposição repetida:  
 

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo 
específico por exposição repetida.  
 

Perigo por aspiração:  
 

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.  
 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pr oduto 

Ecotoxicidade: 
 

Não é esperado que o produto apresente perigo para organismos 
aquáticos.  
 

Persistência e degradabilidade: 
 

É esperada rápida degradação e baixa persistência. 

Potencial bioacumulativo: 
 

Não é esperado potencial de bioacumulação. 

 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição a plicados ao  

Produto: 
 

Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a 
legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados 
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas 
legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução 
CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2 010 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos).  
 

Restos de produtos: 
 

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e 
dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo 
com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o 
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de 
processamento em cimenteiras e a incineração.  

Embalagem usada: 
 

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio 
para rotas de recuperação dos tambores ou incineração. 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais  

Terrestre: 
 

Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento 
para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras 
providências. 
Agência Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 
420/04,  701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 
 

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas ( Transporte em águas 
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 brasileiras) 

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em 
Mar Aberto. 
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 
Interior. 
IMO – “International Maritime  Organization” ( Organização Marítima 
Internacional) 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – 
Incorporating Amendment 34-08;2008 Edition. 
 

Aéreo: DAC -Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. 
Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos 
perigosos em aeronaves civis. 
IATA – “ International Air Transport Association” ( Associação 
Nacional de Transporte Aéreo) 
Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51 

 
Número ONU: 
 

 
1971 

Nome apropriado para embarque: GÁS NATURAL, COMPRIMIDO, com alto teor de metano 

Classe e subclasse de risco principal 
e subsidiário: 

2.1 

Número de risco: 
 

23 

Grupo de embalagem: 
 

- 

 
15 - REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações: 

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998  
Norma ABNT-NBR 14725-4:2012 

 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes:  

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à 
proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.  
Adverte-se  que  o  manuseio  de  qualquer  substância  química  requer  o  conhecimento  prévio  de  seus 
perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e 
contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 
 
Siglas: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists   
CAS - Chemical Abstracts Service  
DL50 - Dose letal 50%  
STEL – Short Term Exposure Level  
TLV - Threshold Limit Value  
TWA - Time Weighted Average 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  
 
Nome do Produto    Soda Caústica 30 a 53% 
 
Fabricante     Solvay Indupa do Brasil S/A 
 
Distribuidor     IQBC Produtos Químicos 

Rua Rio de Janeiro, 491 – Diadema – SP. 
Telefone: (0xx11) 4066 6622 

   
Tel. de emergência    SOS Cotec 0800-111767 
 
Descrição do Produto 

  Nome do produto : SODA CÁUSTICA 30 a 53 % 
 Nome(s) químico(s) : Hidróxido de sódio  
 Sinônimo(s) : Hidrato de sódio, Lixívia cáustica. 
 Fórmula química : NaOH  
 Peso molecular : 40,01 
 N° CE (EINECS) : 215-185-5  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 
 
 
    Hidróxido de sódio 

N° CAS : 1310-73-2 
N° ID (Anexo I) : 011-002-00-6 
N° CE (EINECS) : 215-185-5 
Símbolos : C 
Frases R : 35  
Concentração  :     30,00 -  53,00 % 

 
 
 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

    Produto corrosivo, perigoso para a saúde do homem e para o ambiente.  
 

(Revisão: 01 – IQBC)   (Data: 08/2005) 
IQBC Produtos Químicos Ltda.   Página 1 de 11 



 
 
Nome do Produto: SODA CAÚSTICA 30 A 53%                                         FISPQ:   SODA LÍQUIDA 
 
 

 
(Revisão: 01 – IQBC)   (Data: 08/2005) 
IQBC Produtos Químicos Ltda.   Página 2 de 11 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

Recomendações gerais  
♦ Equipamento de proteção individual para os socorristas (ver seção 8).  
♦ Em caso de projeção nos olhos e na face, tratar os olhos com prioridade.  
♦ Mergulhar as roupas contaminadas num recipiente com água.  

  
Efeitos  
 
Efeitos principais  

♦ Corrosivo para as mucosas, os olhos e a pele.  
♦ A gravidade das lesões e o prognóstico da intoxicação dependem diretamente da concentração e da 

duração da exposição.  
 
Inalação  

♦ Irritação intensa do nariz e da garganta.  
♦ Tosse e respiração difícil.  
♦ Em altas concentrações, risco de broncopneumonia química, de edema pulmonar.  
♦ No caso de exposições repetidas ou prolongadas: risco de dor de garganta, de perda de sangue pelo 

nariz, de bronquite crônica.  
 
Contato com os olhos  

♦ Irritação intensa, lacrimejo, vermelhidão dos olhos e edema das pálpebras. 
♦ Queimaduras. 
♦ Risco de lesões graves ou permanentes do olho. 
♦ Risco de perda de visão. 

 
Contato com a pele  

♦ Irritação dolorosa, vermelhidão e destacamento ou erosão da pele.  
♦ Risco de queimaduras profundas, de cura lenta.  
♦ Risco de estado de choque.  

 
Ingestão  

♦ Irritação intensa, queimaduras, risco de perfuração digestiva com estado de choque.  
♦ Salivação abundante.  
♦ Risco de edema da garganta, com sufocação.  
♦ Náuseas e vómitos ensanguentados, cólicas abdominais e diarréia  com sangue.  
♦ Risco de sintomas gerais.  

 
Primeiros socorros  
 
Inalação  

♦ Afastar a vítima, o mais rapidamente possível, da zona poluida; transportá-la deitada, com o tronco 
levantado, para um local calmo, fresco e bem arejado.  

♦ Reanimação respiratória ou oxigênio, se necessário.  
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♦ Médico em caso de sintomas respiratórios.  
  
Contato com os olhos  

♦ Oftalmologista com urgência em todos os casos.  
♦ Prever com urgência o transporte para um centro hospitalar.  
♦ Sem perda de tempo, lavar os olhos com água corrente durante 15  minutos, mantendo as pálpebras 

bem afastadas.  
♦ Administrar um colírio analgésico (oxibuprocaína) em caso de dificuldade de abertura das pálpebras.  

 
Contato com a pele  

♦ Sem perda de tempo, conduzir a vítima toda vestida para um chuveiro.  
♦ Retirar o calçado, as meias e a roupa contaminada e lavar a pele atingida com água corrente.  
♦ Médico com urgência em todos os casos.  
♦ Evitar o arrefecimento da vítima (cobrindo-a) e arranjar roupas limpas.  

  
Ingestão  
 

♦ Médico com urgência em todos os casos.  
♦ Prever o transporte urgente para um centro hospitalar.  

  
Vítima consciente:  

♦ Fazer lavar a boca com água fresca.  
♦ Não dar nada a beber.  
♦ Não fazer vomitar.  

  
Vítima inconsciente:  

♦ Gestos clássicos de reanimação.  
 
Conselhos médicos  
 
Inalação  

♦ Reanimação respiratória (oxigenoterapia).  
♦ Prevenção ou tratamento do edema pulmonar e da infecção bacteriana.  
♦ Repouso completo e vigilância médica durante 48 horas.  

  
Contato com os olhos  

♦ Conforme opinião do oftalmologista.  
  
Contato com a pele  

♦ Tratamento clássico das queimaduras.  
  
Ingestão  

♦ Oxigenoterapia por entubação intra-traqueal.  
♦ Se necessário, traqueostomia.  
♦ Evitar a lavagem gástrica (risco de perfuração).  
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♦ No caso de dor intensa, administração de um analgésico morfinomimético em I.M. (piritramida) antes 
do transporte para um centro hospitalar.  

♦ Prevenção ou tratamento do estado de choque.  
♦ Endoscopia digestiva urgente com evacuação do produto por aspiração.  
♦ Tratamento das queimaduras digestivas e das suas sequelas.  
♦ Prevenção ou tratamento das estenoses do esôfago.  
 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
  

Meios de extinção apropriados  
♦ No caso de incêndio próximo, admite-se qualquer meio de extinção (ter em conta a seção seguinte).  

 
Meios de extinção a proscrever  

♦ Água.  
  
Riscos particulares  

♦ Incombustível.  
♦ Reação exotérmica no contato com a água.  
♦ Formação de gás inflamável no contato com certos metais (ver seção 10).  

 
Medidas de proteção em caso de intervenção  

♦ Mandar afastar qualquer pessoa não indispensável.  
♦ Deixar intervir apenas pessoas treinadas, informadas sobre os perigos dos produtos e aptas.  
♦ Usar vestuário anti-ácido em intervenções próximas.  
♦ Usar aparelho autónomo de respiração em intervenções próximas ou  em locais confinados.  

 
Outras precauções  

♦ Se possível, evacuar os recipientes expostos ao fogo, se não, arrefecê-los com abundante quantidade 
de água.  

♦ Evitar o contato direto do produto com a água.  
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
   

Precauções individuais e coletivas  
♦ Isolar a zona.  
♦ Se possível, sem expor o pessoal, tentar parar a fuga.  
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 8.  
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 5.  

 
Métodos de limpeza  

♦ Se possível, delimitar com areia ou terra as grandes quantidades de líquido.  
♦ Recolher o produto com a ajuda de meios mecânicos.  
♦ Meter tudo num recipiente fechado, rotulado e compatível com o produto.  
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♦ Guardar o produto recolhido num local seguro e isolado.  
♦ Para a eliminação, consultar a seção 13.  
♦ Lavar abundantemente o local com água.  

 
Precauções para a proteção do ambiente  

♦ Evitar que escorra para o meio ambiente (esgotos, ribeiros, solos,...).  
♦ Prevenir imediatamente as autoridades competentes no caso de derrame importante.  
 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

  Manipulação  
♦ Diluição: adicionar o produto sobre a água, mas nunca o inverso.  
♦ Efetuar todas as operações em vaso fechado.  
♦ Manipular o produto afastado de produtos reativos (ver seção 10).  
♦ Utilizar aparelhagem em materiais compatíveis com o produto.  
♦ Transferir de preferência por bomba ou por gravidade.  

 
Armazenagem  

♦ Num local seco.  
♦ Temperatura de armazenagem > 25°C  
♦ Controlar regularmente o estado e a temperatura dos recipientes.  
♦ Conservar em recipientes de origem, fechados.  
♦ Afastado de produtos reativos (ver seção 10).  
♦ Bacia de retenção sob os recipientes e instalações de transporte.  

 
Outras precauções  

♦ Advertir o pessoal dos perigos do produto.  
♦ Prever instalações elétricas estanques e anti-corrosão.  
♦ Proteger para não gelar.  
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 8.  

 
Materiais de embalagem/transporte  

♦ Aço inoxidável.  
 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

Medidas de ordem técnica  
♦ Instalar dispositivos que permitam respeitar os valores limite de exposição.  
♦ Respeitar as medidas de proteção mencionadas na seção 7.  
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Valores limite de exposição  
♦ Hidróxido de sódio  

TLV (ACGIH - USA)  2000-2001  
TLVC  = 2 mg/m3 
 
Proteção respiratória  

♦ No caso de ambiente poeirento/de neblina/de fumos, máscara anti-poeiras tipo P2.  
♦ Em todos os casos em que as máscaras de cartucho são insuficientes/ aparelho respiratório a ar ou 

autônomo em meio cofinado/se oxigênio insuficiente/em caso de emanações importantes ou não 
controladas.  

♦ Utilizar somente um aparelho respiratório conforme com as normas internacionais/nacionais.  
 

Proteção das mãos  
♦ Luvas de proteção com resistência química, estanques.  
♦ Matérias aconselhadas: PVC, Neopreno, Borracha.  
♦ Matérias inapropriadas: Couro.  

 
Proteção dos olhos  

♦ Se risco de projeções, óculos químicos estanques ou viseira.  
♦ Óculos de proteção utilizados em todos os casos de operações industriais.  

 
Proteção da pele  

♦ Vestuário protetor estanque.  
♦ Vestuário de proteção/botas em PVC ou Neopreno, se risco de  projeções.  

 
Medidas de higiene específicas  

♦ Chuveiros e fontes oculares.  
♦ Lavar o equipamento contaminado.  
♦ Consultar o higienista industrial ou o engenheiro de segurança  para uma seleção do  equipamento de 

proteção individual adaptada às condições de trabalho.  
 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
   

Aspecto:  Líquido viscoso.   
Cor:  Incolor.  
Odor:  inodoro.  
 
Mudança de estado  

♦ Ponto de congelamento:  de 0 - 22 ºC 
♦ Ponto/intervalo de ebulição (1013 mbar):  de 115 - 140 ºC  

 
Ponto de inflamação  

♦ Não aplicável 
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Pressão de vapor  
♦ < 13,3 hPa  à temperatura de 20 ºC    (Soda cáustica 50% ) 
♦    13,3 hPa  à temperatura de 55 ºC    (Soda cáustica 50% ) 

 
Densidade  

♦ Densidade relativa de 1,33 - 1,53 
  
Solubilidade  

♦ Água.  
Miscível em todas as proporções  
Observações:  Dissolução com libertação de calor. Reação violenta no contato com a água.  

♦ Solúvel em:  Álcool., Glicerol.  
 
pH  

♦ > 13 
 
Coeficiente de repartição (n-octanol/água)  

♦ Não aplicável  
 
Viscosidade  

♦  10,5 mPa.s à temperatura de 20 ºC    (Soda cáustica 30% ) 
 
Perigo de explosão  

♦ Observações:  Ver também seção 10.   
 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Estabilidade  

♦ Estável sob condições (ver abaixo).  
 
Condições a evitar  

♦ Humidade. 
 
Matérias a evitar  

♦ O alumínio.  
♦ O cobre e suas ligas.  
♦ O zinco.  
♦ O chumbo  
♦ Qualquer metal susceptível de reagir com libertação de hidrogênio.  
♦ Os ácidos.  
♦ A água.  

 
Produtos de decomposição perigosos  

♦ Hidrogênio.  
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Outras informações  

♦ Reação violenta com a água e os ácidos, com libertação de calor. 
♦ Numerosas reações exotérmicas. 
♦ Ação corrosiva sobre muitos metais. 
 
                                                 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

Toxicidade aguda  
♦ Via oral, LD 50, não há dados 
♦ Via dérmica, LD 50, não há dados 
♦ Inalação, LC 50, não há dados 

 
Irritação  

♦ Homem, corrosivo (pele) 
♦ Coelho, lesões graves (olhos) 

 
Sensibilização  

♦ Não há dados  
  
Toxicidade crónica  

♦ Inalação, exposição aguda e repetida,  ratazana, Orgão atingido sistema respiratório, efeito corrosivo   
♦ Via oral, depois de exposição repetida,  ratazana, Orgão atingido sistema gastro-intestinal, efeito 

corrosivo   
♦ In vitro, não tem efeito mutagênico   

  
Apreciação  

♦ Efeito tóxico ligado principalmente às propriedades corrosivas do produto.  
 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Ecotoxicidade aguda  

♦ Peixes, Gambusia affinis, LC 50,   96 h,  72 mg/l 
Condições: pH > 10  

♦ Crustáceos, espécies diversas, EC 80,   48 h, de 33 - 100 mg/l 
Condições: pH > 10  
  
Ecotoxicidade crônica  

♦ Resultado: não há dados  
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Mobilidade  
♦ Ar   

Resultado: degradação instantânea   
♦ Água   

Resultado: solubilidade e mobilidade importantes   
♦ Solo/sedimentos   

Resultado: solubilidade e mobilidade importantes   
♦ Solo/sedimentos   

Resultado: contaminação da toalha freática em caso de chuva   
  
Degradabilidade abiótica  

♦ Ar,  neutralização (CO2 atmosférico), t 1/2 = 13  segundo(s)    
Produtos de degradação: carbonato de sódio (aerossol)  

♦ Água    
Resultado: ionização instantânea  
Aumento do pH.   

♦ Água,  neutralização    
Produtos de degradação: sais  

♦ Solo,  ionização/neutralização     
  
Degradabilidade biótica  

♦ Aeróbia 
Resultado: não aplicável  

♦ Anaeróbia 
Resultado: não aplicável  
  
Potencial de bioacumulação  

♦ Resultado: não bioacumulável  
 
Apreciação  

♦ Nocivo para os organismos aquáticos em virtude do pH alcalino.  
♦ O produto é rapidamente neutralizado ao pH ambiental 
 
           
 
13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 

 Tratamento dos resíduos  
♦ Tratar em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.  
♦ Consultar as bolsas de resíduos ou os centros de recolha para a  reciclagem.  
Ou  
♦ Diluir abundantemente com água.  
♦ Neutralizar o produto com um ácido.  
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Tratamento das embalagens  
♦ Para evitar os tratamentos, utilizar sempre que possível uma embalagem de circulação (reutilizável) 

reservada a este produto.  
Senão  
♦ Lavar abundantemente a embalagem com água e tratar o efluente como um resíduo.  
♦ As embalagens esvaziadas e limpas podem ser reutilizadas em conformidade com as regulamentações.  
 
 
 
 
14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

 
 
  

N° ONU 1824  
Classe IATA:  8  
Grupo de embalagem:  II  
Etiqueta:  CORROSIVE  

PSN:  
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
 

Classe IMDG:  8  
Grupo de embalagem:  II  
Etiqueta:  CORROSIVO  
Numeração painéis cisternas:  1824  
MFAG: 705  
EmS: 8-06  

Denominação IMDG:  
HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUÇAO  
 

Classe ADR/ADNR:  8, 42° b  
Grupo de embalagem:  II  
Etiqueta:  8  
Numeração painéis cisternas:  80/1824  

Denominação ADR/RID:  
HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUÇAO  
 

Classe RID:  8, 42° b  
Grupo de embalagem:  II  
Etiqueta:  8  
Numeração paineis cisternas:  80/1824  

Denominação ADR/RID: 
HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUÇAO  

 
 
  



 
 
Nome do Produto: SODA CAÚSTICA 30 A 53%                                         FISPQ:   SODA LÍQUIDA 
 
 

 
(Revisão: 01 – IQBC)   (Data: 08/2005) 
IQBC Produtos Químicos Ltda.   Página 11 de 11 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 

Rotulagem CEE  
♦ Nome do(s) produto(s) perigoso(s)-A figurar no rótulo: 

Hidróxido de sódio 
 

♦ Segundo Anexo I da Dir. 67/548/CEE (19 a APT: Dir. 93/72/CEE).  
Símbolos C  Corrosivo  
Frases R  35  Provoca queimaduras graves.  
Frases S  (1/2)  (Guardar fechado à chave e fora do alcance das 

crianças.)  
  26  Em caso de contato com os olhos, lavar imediata 

e abundantemente com água e consultar um 
especialista.  

 37/39  Usar luvas e equipamento protetor para a 
vista/face adequados.  

 45  Em caso de acidente ou de indisposição, 
consultar imediatamente o médico (se possível 
mostrar-lhe o rótulo).  

 
Regulamentações particulares  

♦ ROTULAGEM CE  
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Esta ficha de segurança foi preparada de acordo com a NBR-14.725 de Julho de 2001. 
 
Esta FISPQ destina-se exclusivamente aos países para os quais é aplicável. Por exemplo, esta FISPQ 
não se destina a ser utilizada ou distribuída na América do Norte. Para a obtenção da ficha utilizada 
oficialmente nessa região, favor contatar a sociedade americana Solvay representativa.  
A informação constante desta ficha corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos e da nossa 
experiência do produto e não é exaustiva. Aplica-se ao produto nas condições que se especificam, 
salvo menção em contrário. Em caso de combinações ou de misturas, assegurar-se de que nenhum 
novo perigo possa aparecer. Esta informação não dispensa, em nenhum caso, o utilizador do produto 
de respeitar o conjunto dos textos legislativos, regulamentares e administrativos relativos ao produto, 
à segurança, à higiene e à proteção da saúde humana e do ambiente.   

    De acordo com isto, a IQBC não dá a garantia quanto à aptidão do Produto para determinado objetivo  
    e qualquer garantia ou condição implícita (estatutária ou outra) é excluída exceto na medida que tal    
    exclusão esteja prevista na lei. Liberdade sob Patente, Direitos de Autor, e projetos não pode ser  
    assumida. 
 
    Podem obter-se mais informações sobre dúvidas específicas através da IQBC Produtos Químicos Ltda.  
    Tel: (0xx11) 4066-6622. Site http: www.iqbc.com.br  e  e-mail: iqbc@iqbc.com.br

mailto:iqbc@iqbc.com.br
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2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

>>> PRODUTO PREPARADO <<< 
NATUREZA QUÍMICA: Hipoclorito de sódio. 
NOME QUÍMICO OU GENÉRICO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO: Hipoclorito de sódio.
CONCENTRAÇÃO OU FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO: 

COMPONENTES CONCENTRAÇÃO Nº CAS

HIPOCLORITO DE SÓDIO 12,0% a 14,0% 7681-52-9

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: É um forte oxidante. Pode causar danos permanentes nos olhos. É incompatível com ácidos, 
reagindo com violência e formando gás cloro. Reage com produtos orgânicos, resultando em fogo. Causa queimaduras no trato 
respiratório, na pele e no trato respiratório. 
EFEITOS DO PRODUTO: Se em contato direto com os olhos, poderá causar cegueira. Exposição nas vias respiratórias provoca 
queimaduras, tosse e edema pulmonar. 
EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA: Os vapores do produto são irritantes às mucosas do nariz, garganta e trato 
respiratório. Nos olhos, causa conjuntivite, e em concentrações elevadas, edema nos olhos (aspecto leitoso na córnea até 
cegar). Na pele, provoca irritação seguido de vermelhidão. Já se ingerido, causa irritação nas mucosas da boca e garganta, 
dores de estômago, e possível ulceração. 
EFEITOS AMBIENTAIS: Afeta rios e cursos d´água por alteração do pH e ação do cloro ativo. Se houver lançamento ou 
derramamento acidental, diluir para não afetar as vias aquáticas. Pode alterar a qualidade do solo. 
PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS: É incompatível com ácidos reagindo violentamente, formando o gás cloro. Se reagir com 
compostos orgânicos, pode resultar em fogo. Não deve ser misturado com amônia, com produtos que a contém ou que podem 
dar origem à amônia (ex.: aminas, etc.). O hipoclorito é incombustível. 
PERIGOS ESPECÍFICOS: Reação violenta no contato com ácidos e amônia, liberando gás cloro e cloraminas. 
PRINCIPAIS SINTOMAS: A inalação do vapor resulta em tosse, queimação e edema pulmonar. Na pele causa dermatite e 
queimadura. Nos olhos causa danos sérios podendo chegar até a cegueira. A ingestão leva igualmente a queimaduras, porém 
os efeitos toxicológicos não são conhecidos. 
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO: Produto corrosivo. 
VISÃO GERAL DE EMERGÊNCIAS: Manter as pessoas afastadas. Impedir a entrada e isolar a área de risco. Manter a favor do 
vento, afastando-se de áreas baixas. Conter os vazamentos para evitar a entrada de corpos d´água e penetração no solo. 



INDACLOR - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%

INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.
Av. Saudade, 434 - Centro - Dores do Indaiá - MG - CEP: 35.610-000

Telefax: (37) 3551-2305  -  CNPJ: 04.654.861/0001-44
site: www.indalabor.com.br  -  e-mail: indalabor@indalabor.com.br

FISPQ - FICHA INFORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICOINDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.

FISPQ Nº: 0710SA  -  Data da Última Revisão: 20/12/2011  -  PÁGINA 2 DE 6

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

>>> MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS <<< 
INALAÇÃO: Remover a vítima para ambiente com ar fresco, e mantê-la aquecida. Caso haja dificuldade de respiração, 
administrar oxigênio. Se a vítima parar de respirar, administrar respiração artificial. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE. Observação Importante: Manter sempre pessoas treinadas para administração de oxigênio e respiração 
artificial.
CONTATO COM A PELE: Remover as roupas e calçados contaminados e colocar a pessoa sob o chuveiro de emergência ou outra 
fonte de água limpa abundante, descontaminar as partes atingidas. Lavar continuamente a parte afetada com água fria, por 
pelo menos 20 minutos. A lavagem pode ser feita com água e sabão. Descartar sapatos contaminados que não sejam de 
borracha. Lavar as roupas antes de reusá-las. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE.
CONTATO COM OS OLHOS: IMEDIATAMENTE lavar os olhos continuamente com um fluxo direto de água, por pelo menos 20 
minutos. Durante a lavagem manter as pálpebras abertas para assegurar completa irrigação dos olhos e tecidos oculares. Lavar 
os olhos, poucos segundos após a exposição, é essencial para atingir máxima eficiência. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE.
INGESTÃO: Hipoclorito de sódio é um produto alcalino corrosivo. Se o produto for ingerido não induzir vômito, não fazer 
lavagem e não usar antídotos ácidos. Imediatamente fazer a diluição, fornecendo à vítima leite, sorvete derretido, clara de ovo,
pasta de amido ou antiácidos específicos leite de magnésia, hidróxido de alumínio (gel) ou trisilicato de magnésio (gel). 
Tiossulfato de sódio pode ser benéfico, pois neutraliza o hipoclorito de sódio não reagido. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE.
NOTAS PARA O MÉDICO: Além da alcalinidade do produto, a geração contínua de cloro gás, após ingestão (devido ao ambiente 
ácido no estômago), pode causar danos à mucosa estomacal. Dependendo da quantidade ingerida, deve-se cogitar a remoção 
do produto que está no estômago, tomando-se cuidado para evitar perfurações no esôfago ou no estômago, sempre sob 
supervisão médica. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: Usar agentes extintores apropriados conforme a causa do incêndio. Espuma, pó 
químico, gás carbônico, “spray” ou neblina de água podem ser usados. Se houver um vazamento ou derrame de produto e não 
ocorrer ignição, usar spray de água para dispersar os vapores e para proteger as pessoas que estarão tentando sanar este 
vazamento. 
MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS: Direcionar jato de água direto para o produto. 
PERIGOS ESPECÍFICOS: O contato com agentes redutores, leva a reações violentas, podendo haver incêndio. 
MÉTODOS ESPECIAIS: Esfriar os recipientes com neblina d´água a fim de evitar a decomposição do produto. Usar pó químico 
seco para apagar focos de fogo. Afastar as pessoas não autorizadas e não envolvidas na ocorrência, para uma distância segura. 
PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS: Fazer uso da proteção respiratória com filtro contra gases ácidos, luvas em PVC, calçados de 
borracha e óculos de segurança. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO: Evitar inalação do vapor do produto. Manusear o produto com ventilação local adequada. Usar proteções 
respiratórias adequadas onde houver risco potencial de exposição, acima dos limites estabelecidos. Evitar contato direto com 
o produto. Manter os recipientes fechados, exceto quando estiver transferindo o material. 
MEDIDAS TÉCNICAS: Dotar o local de manuseio do produto com conjunto de chuveiro de emergência e lava olhos. O manuseio 
só deve ser feito com os EPI´s indicados e sob condições de segurança. 
PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR: Usar os EPI´s específicos; óculos contra respingos, protetor facial, luvas em 
PVC e roupas de proteção. Evitar inalar os vapores alcalinos. Lavar-se após o manuseio e descontaminar os EPI´s após o uso. Os 
EPI´s devem ser aprovados para uso somente com os respectivos CA´s – Certificado de Aprovação. 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO: O hipoclorito por si só não pega fogo. 
PRECAUÇÕES: Manusear os recipientes e embalagens fazendo uso dos EPI´s adequados. Certificar-se que as embalagens estão 
identificadas e isentas de contaminantes. Evite respirar o vapor produzido pelo produto. 
ORIENTAÇÕES: Manusear em local limpo, ventilado e com boa iluminação, por profissionais habilitados e treinados, sempre 
utilizando os EPI´s adequados. 
ARMAZENAMENTO: Evitar o armazenamento do Hipoclorito com produtos incompatíveis. Armazenar em local fresco e seco. 
Os recipientes devem ser resistentes á corrosão (ex.: titânio e plásticos, como, polietileno, polipropileno, PVC reforçado com 
fibra de vidro, aço revestido com plástico reforçado com fibra de vidro). Evitar exposição direta do sol. 
MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: Armazenar o produto em local fresco, ventilado e protegido da incidência da luz solar. A 
incidência direta da luz, provoca liberação de oxigênio, aumentando a pressão interna do recipiente, especialmente se for 
recipiente pequeno e confeccionado em plástico. 
>> CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO << 
ADEQUADAS: Manter os recipientes de hipoclorito de sódio fechados e etiquetados adequadamente. § A armazenagem deve 
ser feita em área coberta, fresca, ventilada e longe de materiais incompatíveis (item 10).
PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Ver item 10. 
MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS: 
RECOMENDADAS: PVC, PEAD, PP, PTFE, resinas epóxi-éster vinílicas, resinas fenólicas, poliéster, borracha natural, neoprene e 
viton. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS: Manter o pessoal, que está sem proteção respiratória, em local seguro, numa posição contrária à 
direção do vento.
REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO: Não aplicável (o hipoclorito não é combustível). 
CONTROLE DE POEIRA: Não aplicável. 
PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSAS E OLHOS: Usar óculos de segurança. Usar proteção facial 
total (sobre os óculos) quando houver riscos de respingo de produto. Usar luvas quimicamente resistentes, tais como 
borracha, neoprene ou PVC. Usar vestimentas de proteção para minimizar o contato com a pele. Onde houver possibilidade de 
contato ou de respingo do produto, usar macacão de proteção total com botas (material quimicamente resistente ao 
hipoclorito de sódio). 
PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Conter o líquido em diques, prevenindo descargas em córregos ou esgotos. NUNCA 
DESCARTAR O VAZAMENTO PARA O ESGOTO. Os vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos 
ambientais. 
MÉTODOS PARA LIMPEZA: Lavar a área atingida pelo vazamento, com água, apenas se houver possibilidade de coletar esta 
água em recipientes apropriados. Para grandes vazamentos, conter o líquido em diques e bombear para recipientes 
apropriados. Descartar os resíduos conforme recomendação dos órgãos ambientais. 
NEUTRALIZAÇÃO: Não adicione ácido para neutralização, devido à emanação de gás cloro. A medida mais eficaz é conter o 
líquido com areia e dispor em recipientes em material que não sofra ataque do produto por corrosão. 
DISPOSIÇÃO: Atender a legislação ambiental da localidade. 
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9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido. 
COR: Límpido amarelo pálido esverdeado
ODOR: Característico de cloro
PH: 10,00 a 13,00
>> TEMPERATURAS ESPECÍFICAS OU FAIXAS DE TEMPERATURAS NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO << 
PONTO DE EBULIÇÃO: 110º C (a 760 mmHg). 
PONTO DE FUSÃO: Não disponível. 
TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: O produto é instável à temperatura ambiente, decompondo-se lentamente.
PONTO DE FULGOR: Não é inflamável.
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Produto não inflamável. 
LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR/INFERIOR: Produto não inflamável.  
PRESSÃO DE VAPOR: Não disponível. 
DENSIDADE DE VAPOR: Não disponível. 
DENSIDADE: 1,000 a 1,100 g/cm³ (solução com 1% cloro livre a 25° C)
SOLUBILIDADE: (com indicação do(s) solvente(s)): Água (% em peso): Completa.
TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

>> CONDIÇÕES ESPECÍFICAS << 
INSTABILIDADE: Em condições normais de uso, é estável. 
REAÇÕES PERIGOSAS: Reage na presença de produtos oxidantes e redutores (ex.: sulfitos). Em contato com metais, libera 
oxigênio. Sob a ação da luz solar, libera oxigênio. Reage violentamente com amônia e produtos que a contém, formando 
vapores irritantes e tóxicos. Reage com ácidos liberando gás cloro irritante. 
CONDIÇÕES A EVITAR: Temperaturas altas e contato com metais e materiais e substâncias incompatíveis. 
MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: Ver item 7. 
PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: Decompõe-se em ácido hipocloroso, cloro, ácido clorídrico, clorato de sódio, 
cloreto de sódio e oxigênio, em função da temperatura, do pH, do tempo e dos materiais e substâncias presentes. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: O ambiente de manuseio de hipoclorito de sódio deve ser ventilado, com sistema 
de exaustão local nos pontos onde houver possibilidade de alguma emissão de vapor.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que 
ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI´s. 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial inteira com 
linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável. 
PROTEÇÃO DAS MÃOS: Luvas impermeáveis de borracha ou em PVC. 
PROTEÇÃO DOS OLHOS: Óculos de proteção contra respingos. 
PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO: Avental em PVC ou em borracha, roupa anti-ácido (PVC ou outro material equivalente) e 
botas em borracha ou em PVC. 
PRECAUÇÕES ESPECIAIS: Analisar o local da atividade previamente e os riscos envolvidos, para somente então, definir as 
medidas mitigadoras obrigatórias. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO: Nos testes de laboratório, os efeitos do hipoclorito de 
sódio, para os organismos aquáticos, variaram de moderadamente a altamente tóxicos. Os testes de laboratório ainda indicam 
baixa toxidade para mamíferos e pássaros. Apesar disso, estas espécies estão sujeitas a irritação de pele e queimaduras, 
decorrentes da natureza corrosiva do produto. Quanto às conseqüências ao meio ambiente, tudo vai depender da capacidade 
de absorção do solo e dos sistemas aquáticos expostos ao produto. Deve-se prevenir qualquer derrame acidental do produto 
em ambientes terrestres ou aquáticos. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: O tratamento e a disposição dos resíduos de hipoclorito devem ser feitos em 
ambiente adequado por pessoas treinadas com a utilização dos EPI´s indicados para a atividade. Conter o derramamento, 
recolhendo-o para o descarte, de acordo com os critérios ambientais legais. 
PRODUTO: NUNCA DESCARTAR O HIPOCLORITO DE SÓDIO EM ESGOTOS, CÓRREGOS OU NO MEIO AMBIENTE. Quando 
necessário, o hipoclorito de sódio pode ser neutralizado com agentes redutores tais como tiossulfato de sódio, bisulfito de 
sódio, sulfito de sódio ou água oxigenada. A solução resultante da neutralização deve ser diluída com grande quantidade de 
água antes de ser descartada. 
RESTOS DE PRODUTOS: Os resíduos resultantes são denominados como classe 1, e podem ser enviados para áreas de 
retenção. O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, estadual ou municipal).
EMBALAGEM USADA: As embalagens usadas devem ser descontaminadas e dispostas de forma adequada, não podendo ser 
reutilizadas para outros produtos. Se possível, retornar ao fabricante. Caso contrário,  dispor como produto corrosivo. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO: Ingestão: Este tipo de exposição não é comum, mas se 
ocorrer causará irritação, corrosão no trato gastrointestinal, dor e vômitos. 
Inalação: Tosse, sufocação e irritação. 
Contato com a Pele: É irritante e corrosivo, podendo levar a dermatites. 
Contato com os Olhos: Dor, irritação, podendo levar à cegueira. 
TOXICIDADE AGUDA: Ingestão: Dores no estômago e vômitos. 
Inalação: Dores no trato respiratório e edema pulmonar. 
Contato com a Pele: Dermatites avançando até formar feridas. 
Contato com os Olhos: Cegueira. 
LD50 (1) Oral Agudo: Rato 8.910 mg/Kg  -  LD50 Dermal Agudo: Coelho 10.000 mg/Kg. 
EFEITOS LOCAIS: Irritação Primária de Pele: Coelho (24 horas) Moderada  -  Irritação Primária dos Olhos: Coelho Moderada. 
TOXICIDADE CRÔNICA: Idem à toxicidade aguda. 
POTENCIAÇÃO:  *Quanto maior for a concentração do hipoclorito de sódio, maior será a toxidade e a corrosividade. O 
hipoclorito de sódio industrial tem teores mais elevados do que a água sanitária ou do que os alvejantes domésticos, 
apresentando desta maneira, maiores riscos. Abreviações Usadas neste Item: 
(1) LD50 (Lethal Dose 50%) = Dose letal a 50% da população testada. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

>> REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS << 
>> PARA PRODUTO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA O TRANSPORTE (CONFORME MODAL) << 
NÚMERO ONU: 1791.
NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: Hipoclorito de Sódio. 
CLASSE DE RISCO: 8. 
NÚMERO DE RISCO: 80. 
GRUPO DE EMBALAGEM: Corrosivo. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
FISPQ - Fornecedores. 
NBR 14725
Manuais Técnicos da ABICLOR (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis e Cloro Derivados). 
Panfletos do Chlorine Institute.
Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos (AssociQuim/SincoQuim) - Agosto/1998. 
NR 15 (ABNT).
Manual de Autoproteção para Manuseio e Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (PP4) - 4ª Edição , 2000. 
Manuais Técnicos da ABICLOR (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis e Cloro Derivados). 
Panfletos do Chlorine Institute. 
Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos (AssociQuim/SincoQuim) - Agosto/1998.
NR 15 (ABNT). 
Manual de Autoproteção para Manuseio e Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (PP4) - 5ª Edição , 2000. 

“Os dados e informações transcritas neste documento, são fornecidos de boa fé e se baseiam no conhecimento científico 
disponível no momento e na literatura específica existente. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destas 
informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do transporte do 
produto. Prevalece em primeiro lugar, os regulamentos legais existentes”

15. REGULAMENTAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO: 
INDICAÇÃO:  Na desinfecção de superfícies fixas em unidades de saúde.
INSTRUÇÕES DE USO: Superfícies fixas: Deve ser aplicado puro, com auxilio de um pano seco ou ligeiramente  úmido, sobre a 
superfície a ser tratada. Deixar em contato por 10 minutos.
ADVERTÊNCIAS: CORROSIVO!/ CÁUSTICO! Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas; PERIGO! 
Causa danos se ingerido. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas; Não misturar com outros produtos; Usar luvas para 
sua aplicação; Não utilizar para desinfecção de alimentos; Não reutilizar as embalagens; CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS; NÃO MISTURAR COM PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA; Não ingerir; Evite a inalação ou 
aspiração; contato com os olhos; contato com a pele; MANTENHA O PRODUTO NO FRASCO ORIGINAL.
PRECAUÇÕES: Não deve ser utilizado em objetos de mármore ou metálico; Usar equipamentos de proteção adequados, tais 
como, luvas, óculos de proteção, avental, etc; Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não reutilizar o vasilhame para 
outros fins; Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los; PARA CONSERVAÇÃO DA 
QUALIDADE DO PRODUTO MANTER O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR.

EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA 
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
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1. Identificação do produto e da empresa 
 

PRODUTO CÓDIGO INTERNO 
FOSFATO DE SÓDIO BIB 7H2O PAACS-BR50 50.19.009.03.25 
FOSFATO DE SÓDIO BIB 7H2O USP  -BR50 50.19.009.04.25 
FOSFATO DE SÓDIO BIB 7H2O M    -BR50 50.19.009.51.25 
 

Nome da empresa:  Quirios Produtos Químicos S.A.  

Endereço:  Rua Arnaldo n° 388 – Engenho Novo – Barueri – SP. 

Telefone da empresa:  (11) 4161-7600 

Telefone de emergência:  (11) 4161-7600 

Fax:  (11) 4161-2036 

E-mail: quirios@quirios.com.br 
 

2. Identificação de perigos  
 

Diamante de Hommel: 

 

 

 

 

 
 

Perigos mais importantes: Produto sólido, irritante para os olhos, sistema respiratório e pele. 

Efeitos do produto: 

Efeitos adversos à saúde humana: Os íons fosfato são levemente absorvidos pelo trato gastrointestinal, sendo 

improváveis de produzirem efeitos sistêmicos de intoxicação, os quais podem ocorrer por outras rotas. Desta maneira os 

sintomas incluem vômito, letargia, febre, diarréia, queda na pressão sanguínea, pulso fraco, cianoses, espasmo carpal, 

coma e tetania. Esses efeitos são resultados pelo seqüestro de cálcio do sangue. Quando ingeridos em grandes 

quantidades, pode causar queda do balanço mineral no organismo, afetando adversamente a pressão osmótica dos 

fluidos corporais, impedindo a absorção ou utilização dos nutrientes minerais necessários (Fonte: HSDB). 

Efeitos ambientais: Em contato com leitos de rios, água, poços e represas, dependendo da concentração, pode causar a 

variação do pH da água e contaminação acética, tornando-a imprópria para consumo humano e causando a mortalidade 

de peixes e outras vidas marinhas. 

Em contato com o solo, dependendo da concentração, pode causar a variação do pH, assim como o desbalanceamento 

Vermelho – Inflamabilidade – 0 – Produto não queima. 

Azul – Perigo para saúde – 1 – Produto com leve risco. 

Amarelo – Reatividade – 0 – Produto estável. 

0
1 0 

____ 
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de elementos do solo, tornando a área imprópria para a agricultura. 

Perigos físicos e químicos: Quando aquecido à temperatura de decomposição o produto produz fumos tóxicos de 

óxidos de fósforo/sódio. 

Perigos específicos: Quando doses excessivas de sais de fosfatos são introduzidas por via intravenosa ou oral, podem 

provocar ação tóxica por redução da concentração de Ca2+ na circulação, através da precipitação de fosfato de cálcio nos 

tecidos moles (Fonte: HSDB).  

Principais sintomas:  Inalação: sintomas incluem tosse e falta de ar. Ingestão: sintomas incluem vômito, letargia, febre, 

diarréia, queda na pressão sanguínea, pulso fraco, cianoses, espasmo carpal, coma e tetania. Contato com a pele e 

olhos: irritações com vermelhidão e dores.  

Classificação do produto químico: Toxicidade aguda – Categoria 5; corrosão e irritação da pele – Categoria 2; lesões 

oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A; sensibilização respiratória ou da pele – Categoria 1; toxicidade sistêmica 

para certos órgãos-alvo – exposição única – Categoria 3; toxicidade sistêmica para órgão-alvo específico – exposições 

repetidas – Categoria 2; perigo por aspiração – Categoria 2. 

Sistema de classificação utilizado:  Norma ABNT-NBR 14725:2009 - Parte 2 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU 

Visão geral de emergências:  Produto não inflamável. Toxidez muito baixa. A inalação do produto pode irritar o sistema 

respiratório. Fazer uso de EPI's adequados: óculos de segurança, luvas e botas de PVC ou borracha, máscara contra pó 

e capacete. Dependendo das proporções isole e evacue a área. Fique com o vento soprando as suas costas. Evite 

contaminação do produto o que dificulta a reutilização do mesmo. 

Elementos apropriados da rotulagem: 

Pictogramas: 

  

Palavra de Advertência: Perigo 

Frases de Perigo: Pode ser nocivo se ingerido; Causa irritação à pele; Causa irritação ocular séria; Quando inalado pode 

causar sintomas alérgicos, asma ou dificuldades de respiração; Pode causar reações alérgicas na pele; Pode causar 

irritação respiratória; Pode causar dermatites crônicas; Pode ser nocivo em caso de ingestão e por penetração nas vias 

respiratórias. 

Frases de Precaução: Disponha os resíduos em um aterro devidamente licenciado pelos órgãos competentes; não deixe 

que este produto químico atinja o meio ambiente; no caso de uso de lentes de contato, estas devem ser removidas; lave 
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os olhos com água por no mínimo 15 min., mantendo-os abertos; enxágue a pele imediatamente com água em 

abundância, por  cerca de 15min a 20 min; lave a boca; não provoque vômito, se consciente, dê dois copos com água;  se 

inalado, administre oxigênio ou respiração artificial e procure atendimento médico; pode ser usada água para resfriar e 

proteger o material exposto; lave bem as mãos antes de comer, beber ou fumar; use EPI apropriados (avental  

impermeável, luvas de PVC, óculos de segurança); use somente em local ventilado. 

 

3. Composição e informações sobre os ingredientes 
 

Substância: Este produto é uma substância pura. 

Nome químico comum ou nome genérico: Fosfato de sódio bibásico heptahidratado. 

Sinônimos:  Fosfato dissódico heptahidratado, hidrogenofosfato de sódio, fosfato de sódio secundário, fosfato de sódio 

dibássico. 

Formula molecular:  Na2HPO4.7H2O. 

Registro no chemical abstracts service (n° CAS): 7782-85-6. 

 

4. Medidas de primeiros-socorros 
 

Medidas de primeiros-socorros: Para garantir sua segurança pessoal, antes de socorrer uma vítima colocar os EPIs 

necessários (Vide seção – 8). O socorrista deve ser um brigadista ou alguém familiarizado com técnicas de primeiros 

socorros. Procurar um médico. Enquanto isso, seguir as seguintes instruções: 

Inalação: Afastar a fonte de contaminação ou transportar a vítima para local arejado. Se houver dificuldades respiratórias, 

administrar oxigênio. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser aplicadas por pessoal habilitado se a vítima 

não apresentar sinais vitais. NÃO UTILIZAR O MÉTODO DE RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Introduzir a respiração 

artificial com uma máscara de bolso equipada com válvula de via única ou outro equipamento de respiração adequado. 

Manter o paciente aquecido e não permitir que a vítima se movimente desnecessariamente. Transportar a vítima para um 

hospital IMEDIATAMENTE (Fonte: HSDB). 

Contato com a pele: Lavar a pele com água (ou água e sabão não abrasivo), suavemente, por pelo menos 20 minutos 

ou até que a substância tenha sido removida. NÃO INTERROMPER O ENXÁGÜE. Sob água corrente (chuveiro de 

emergência) remover roupas, sapatos e outros acessórios pessoais contaminados (cintos, jóias etc). Descartar as roupas 

e acessórios contaminados ou descontaminar as roupas antes da reutilização. Se a irritação persistir ao repetir o 

enxágüe, requisitar assistência médica RAPIDAMENTE. (Fonte: HSDB). 

Contato com os olhos: Não permitir que a vítima esfregue os olhos. Remover o excesso da substância dos olhos 

rapidamente e com cuidado. Retirar lentes de contato quando for o caso. Lavar o(s) olho(s) contaminado(s) com bastante 
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água deixando-a fluir por, pelo menos, 20 minutos, ou até que a substância tenha sido removida mantendo as pálpebras 

afastadas durante a irrigação. Cuidado para não introduzir água contaminada no olho não afetado ou na face. Se a 

irritação persistir repetir o enxágüe, se ocorrer dor, inchaço, lacrimação, fotofobia ou queimaduras, a vítima deve ser 

encaminhada ao oftalmologista RAPIDAMENTE. (Fonte: HSDB). 

Ingestão: Lavar a boca da vítima com água. NÃO INDUZIR VÔMITO. Oferecer a vítima consciente 2-4 copos de água 

para diluir o material no estômago. Se a vítima apresentar desordens respiratórias, cardiovasculares ou nervosas fornecer 

oxigênio, em caso de parada respiratória, realizar manobras de ressuscitação. NÃO UTILIZAR O MÉTODO DE 

RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Se o vômito ocorrer naturalmente inclinar a vítima para evitar o risco de aspiração 

traqueo-bronquial do material ingerido. Lavar novamente a boca da vítima. Repetir a administração de água. Nada deve 

ser administrado por via oral se a pessoa estiver perdendo a consciência, inconsciente ou em convulsão. Manter o 

paciente aquecido e em repouso. Transportar a vítima para um hospital IMEDIATAMENTE (Fonte: HSDB). 

Ações que devem ser evitadas: Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com 

convulsão. 

Proteção do prestador de socorro: O prestador de socorro deve estar protegido contra contaminações secundarias.  

Notas para o médico: Obter um ECG e instituir contínuo monitoramento cardíaco.  

Para maiores informações consultar: HSDB - Site: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search - disodium phosphate. 
 

5. Medidas de combate a incêndio 
 

Ligar imediatamente para o telefone de emergência disponível neste documento. Se não estiver disponível ligar para a 

PRÓ-QUÍMICA para Assistência de Emergência nos seguintes números: 0800-118270 (Brasil) ou 55-11-232-1144 (fora 

do Brasil). 

Meios de extinção apropriados:  Material não combustível. Devem ser utilizados métodos de extinção de incêndio de 

acordo com o agente propagador. Prevenir a formação de vapores tóxicos utilizando vapor supressor de espuma álcool 

resistente. O uso de neblina d’água poderá também reduzir os vapores ou afastar nuvens de fumaça, e pode ajudar a 

proteger a substância derramada afastando-a de fontes de ignição. Se for possível e seguro, remova os contêineres 

expostos às chamas. Combater o fogo com o vento a suas costas. SOMENTE UTILIZAR JATOS DE ÁGUA PARA 

RESFRIAR OS RECIPIENTES ENVOLVIDOS NO FOGO e evitar que explodam mesmo após o controle do fogo. 

Abandone a área caso haja descoloração dos tanques ou aumento das chamas. Mantenha-se afastado de tanques 

envolvidos nas chamas. 

Meios de extinção não recomendados: Não iniciar o combate ao incêndio sem estar utilizando roupas de proteção 

adequadas para a situação. Não tocar nem caminhar sobre o material derramado. Direcionar jatos sólidos de água ao 

fogo pode não ser uma estratégia efetiva, pois podem propagar ainda mais o incêndio e espalhar a substância 

derramada. Não permitir que a água penetre os recipientes que contenham a substância. Não permitir a entrada do 
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produto ou das águas de diluição do controle do fogo em bueiros, redes de esgotos ou áreas confinadas.  

Perigos específicos referentes às medidas: Os produtos oriundos da decomposição térmica podem produzir maior 

irritação no trato respiratório. Exposto a altas temperaturas, devido à decomposição térmica, pode liberar gases tóxicos. 

Métodos especiais de combate a incêndio: Combater incêndios que envolvam tanques, carros ou vagões de transporte 

de uma distância máxima possível ou utilizar mangueiras com suporte manejadas à distância ou canhão monitor; se isso 

não for possível abandonar a área e deixar queimar. Resfriar lateralmente, com grandes quantidades de água, os 

recipientes que estiverem expostos às chamas mesmo após a extinção do fogo. Retirar-se imediatamente do local caso 

aumente o ruído do dispositivo de segurança/alívio ou caso ocorra descoloração do tanque devido ao fogo. Manter-se 

sempre longe dos tanques envolvidos no fogo. (ABIQUIM, 2002; CHEMINFO, 2001; HSDB, 2000; NEW JERSEY, 1999).   

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incênd io: Utilizar óculos de proteção resistentes aos respingos das 

soluções ou aos vapores, a menos que se tenham disponíveis respiradores com peça facial inteira. Deve-se utilizar 

proteção ocular mesmo que se esteja usando lentes de contato. Evitar que a substância tenha contato com a pele, 

utilizando luvas, toucas, botas resistentes a produtos químicos, especificamente recomendados por MSHA/NIOSH ou pelo 

fabricante. Onde houver possibilidade para exposições a altas concentrações da substância, deve-se utilizar respirador 

aprovado pelo fabricante ou por MSHA/NIOSH com peça facial inteira, suprimento de ar, que opere com demanda de 

pressão ou outro modo de pressão positiva. Certificar-se de todos os tipos de exposições a que se possa estar sujeito 

num combate a incêndio. Pode ser necessário combinar filtros, pré-filtros ou cartuchos para a garantia da proteção contra 

diferentes formas da substância química (tais como vapores e névoas) ou contra uma mistura de substâncias químicas. 

 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen to 
 

Precauções pessoais: Dirija-se ao local do vazamento ou derramamento utilizando os EPIs adequados. Faça uma 

análise visual da situação e dos riscos iminentes antes de tomar qualquer decisão, não arrisque sua vida.  

Remoção de fontes de ignição: Remover todos os materiais combustíveis na área atingida. Não fumar ou caminhar 

sobre o material. Manter afastado de materiais incompatíveis. 

Controles de poeira: Assegure a existência de ventilação geral diluidora ou local exaustora.  

Prevenção da inalação e do contato com a pele, muco sas e olhos: Na manipulação dos resíduos derramados, o 

trabalhador envolvido deve estar utilizando os equipamentos de proteção individual necessários: luvas de PVC, óculos de 

segurança, capacete e máscara contra gases, avental tipo barbeiro impermeável vestimentas de proteção e botas de 

borracha. 

Precauções ao meio ambiente:  

Ar: utilizar névoas d’água para diluir poeiras e materiais particulados dispersos no ar. 

Solo: recolher o produto evitando a formação de poeiras e partículas de menores diâmetros, se no for possível recolher o 

material imediatamente, cubra-o com lonas plásticas. 
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Água: impedir que o produto ou as águas de atendimento de emergência atinjam cursos d’água, canaletas, bueiros e 

galerias de esgoto.  

Métodos para limpeza: 

Recuperação:  tente conter o produto derramado. Se possível realizar a transferência e reutilização do produto. 

Neutralização: para pequenas quantidades: adicionar, cautelosamente, bastante de água, sob agitação. Ajustar o pH 

para neutro. Separar quaisquer sólidos ou líquidos insolúveis e acondicioná-los, para disposição como resíduo perigoso. 

Drenar a solução aquosa para o esgoto, com muita água. As reações de hidrólise e neutralização podem gerar calor e 

fumos, que podem ser controlados pela velocidade de adição. Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do 

órgão ambiental (Fonte: CETESB – Ficha de Informação de Produto Químico – Fosfato de sódio). 

Disposição: após tratamento, os resíduos deverão ser recolhidos em recipientes de adequados e tratados ou 

descartados conforme a legislação ambiental local, estadual ou federal. 

Prevenção de perigos secundários: Interrompa se possível, o vazamento. Evite o contato com materiais incompatíveis. 

Isole a área do derramamento num raio de 50 metros. Afaste as pessoas não envolvidas. Mantenha-se afastado de áreas 

baixas. 

 

7. Manuseio e armazenamento 
 

Manuseio: Este produto deve ser manuseado por pessoal que possua treinamento adequado, e devidamente protegido, 

utilizando os EPIs apropriados relacionados abaixo. 

Medidas técnicas apropriadas: 

Prevenção da exposição do trabalhador: IRRITANTE para pele, olhos e sistema respiratório. Antes do manuseio é 

extremamente importante que os controles de engenharias estejam em operação (ventilação mecânica, processo 

confinado, controle das condições do processo)  e  as medidas de higiene pessoal sejam seguidas. Sempre que possível, 

trabalhar em sistema confinado. As pessoas que manipulam esta substância devem ser treinadas quanto ao risco do 

manuseio e seu uso seguro. Use pequenas quantidades de cada vez em uma área separada da área de armazenamento 

e com ventilação adequada. Abrir e manusear as embalagens com cuidado utilizando os EPIs apropriados (protetor 

respiratório apropriado, protetor ocular, luvas, botas, macacão impermeável ou capa tipo barbeiro, etc.). Tenha um 

lavador de olhos e uma ducha perto da área onde o produto é manuseado.   

Prevenção de incêndio e explosão: Não trabalhar perto de fontes de calor. Instalações elétricas no local devem ser à 

prova de explosão. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Usar sistemas de 

ventilação que não gerem faísca e sistema elétrico seguro na área de manuseio. Manter bem acessíveis os equipamentos 

de combate a incêndio, derramamento e vazamento. Para operações em grande escala a instalação de um sistema de 

detecção de vazamento e fogo juntamente com um sistema automático de supressão de fogo é necessária. Manter as 

saídas de emergência livre de obstruções.   
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Precauções e orientações para manuseio seguro: Manipular em área com ventilação local por exaustão ou hermetizar 

o processo se necessário para evitar a liberação de névoas para o ambiente de trabalho. Manter no local de trabalho as 

menores quantidades possíveis em área separada da área de armazenamento. Sempre trabalhar em capelas ou locais 

bem ventilados. O assoalho da área de trabalho deve ser de fácil limpeza. 

Recipientes vazios podem conter resíduos perigosos do produto, mantê-los bem fechados e não reutilize as embalagens. 

Evitar o contato com materiais incompatíveis. Não descartar o produto diretamente no ambiente sem tratamento prévio e 

auxílio de um agente ambiental devidamente autorizado. 

Medidas de higiene: As roupas, luvas, calçados, EPI’s, devem ser limpos antes de sua reutilização. Na higiene pessoal, 

use sempre água quente, sabão e cremes de limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Não usar 

gasolina, óleo diesel ou outros solventes derivados de petróleo para a higiene pessoal. Bons procedimentos operacionais 

e de higiene industrial, ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos químicos. Lavar as mãos, com água e sabão, 

antes dos intervalos (café, almoço) e após o término do trabalho. 

 

Armazenamento: 

Medidas técnicas: Armazenar sempre nas embalagens originais. Inspecionar periodicamente os recipientes verificando 

danos ou vazamentos e data de validade, os mesmos devem permanecer sempre fechados quando não estiverem em 

uso. O sistema elétrico e de ventilação da área de estoque devem ser seguros (à prova de explosão e de incêndio e 

resistente à corrosão) e separado de outros sistemas de ventilação. Extintores de incêndio apropriados e equipamentos 

de limpeza para o caso de vazamento devem estar disponíveis dentro ou próximo da área de armazenamento. O 

assoalho deve ser vedado. 

Condições de armazenamento: 

Condições adequadas: Armazenar em local arejado, sem umidade, bem ventilado, distante de luz solar direta, separado 

de substâncias incompatíveis e em quantidades limitadas. 

Condições que devem ser evitadas: Danificar as embalagens, luz direta e calor. 

De sinalização de risco: A área de armazenamento deve ser claramente identificada, livre de obstrução e somente 

acessível a pessoas treinadas e habilitadas. PROIBIDO FUMAR. 

Produtos e materiais incompatíveis: : Alcalóides, antipirina, hidrato de cloral, acetato de chumbo, resorcina e pirogalol 

(1,2,3 – Trihidroxibenzeno, ácido pirogálico). 

Materiais seguros para embalagens: 

Recomendadas: Contêineres, frascos ou tambores de polipropileno, barricas de fibra com saco interno ou embalagens 

feitas de materiais compatíveis.  

 

8. Controle de exposição e proteção individual 
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Parâmetros de controle específicos: 

Limites de exposição ocupacional: 

Nome químico TLV – TWA (ACGIH): 8 horas OSHA  NIOSH 
Fosfato de sódio bibásico 7H2O 10,0 mg/m3  (total de poeiras); 5,0 mg/m3 (particulas respiraveis)* N.E. N.E. 
Fonte: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

*Limite de exposição padrão para partículas inaláveis inertes (poeiras) segundo a  ACGIH. 

Indicadores biológicos: NR7-IBE: não estabelecido, porém de acordo com a NR7 - 7.4.2.2. - para os trabalhadores 

expostos a agentes químicos não constantes dos quadros I e II da referida NR-7, outros indicadores biológicos poderão 

ser monitorizados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e de interpretação 

desses indicadores. 

Medidas de controle de engenharia: A exposição a esta substância pode ser controlada de diversas maneiras. As 

medidas apropriadas para o ambiente de trabalho particular dependem de como o material esteja sendo usado e da 

extensão da exposição. Esta informação geral pode ser usada para auxiliar no desenvolvimento das medidas de controle 

específicas, devendo contemplar com a regulamentação ocupacional, ambiental e de incêndio, além de outras 

regulamentações aplicáveis.    

Outros limites e valores: Não relatado. 

Procedimentos recomendados para monitoramento: Utilizar instrumentos apropriados de monitoramento. A estratégia 

da amostragem deve contemplar local, tempo, duração, freqüência e número de amostras. A interpretação dos resultados 

das amostras está relacionada a estas variáveis e ao método analítico utilizado. A amostragem deve ser conduzida por 

profissional treinado.  

Equipamento de proteção individual apropriado: 

Proteção respiratória: Usar protetor de peça facial inteira, ou máscara semi-facial dependendo da quantidade de 

vapores e poeiras no meio. 

Proteção das mãos:  Usar luvas de látex ou PVC. 

Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança.  

Proteção da pele e do corpo: Usar avental tipo barbeiro impermeável e vestimentas de proteção.  

Precauções especiais: Evitar usar lente de contato quando manusear o produto, pois estas podem acumular compostos 

dispersos pelo ar concentrando-os aumentando assim a chance de lesões oculares. 

 

9. Propriedades físico-químicas 
 

Estado físico: Sólido. 

Forma: Cristais. 

Cor: Brancos. 



 
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMI COS 

FISPQ - Em conformidade com NBR 14725 
Produto:                          

FOSFATO DE SÓDIO BIBÁSICO HEPTAHIDRATADO  
FISPQ nº: 179 Revisão 01 Data: 03/02/2011 Página 9 de 9 

 

 
 

Elaborado por: Thiago Silva e Luciana Pansa                                                                   Aprovado por: Fernanda Bertini                                               

Odor: Inodoro. 

pH:  8,7 a 9,3 (solução 1%). 

Temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado f ísico: 

Ponto de fusão: 48 ºC. 

Ponto de fulgor: Não aplicável. Produto não inflamável. 

Temperatura de decomposição: 130 ºC. 

Temperatura de auto-ignição:  Não aplicável. 

Limites de explosividade superior/inferior: Não aplicável. 

Densidade: 1,7 g/cm3  a 20 ºC (densidade relativa). 

Solubilidade (com indicação dos solventes): Água:  11,8 g/100 mL (25° C); Etanol:  Insolúvel; 
  

10. Estabilidade e reatividade 
 

Condições específicas: 

Instabilidade: Estável nas condições normais de manuseio e armazenamento. 

Reações perigosas:  Reações com agentes oxidantes podem gerar calor excessivo.  

Condições a serem evitadas:  Luz solar direta, calor, chamas abertas, superfícies aquecidas. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: : Alcalóides, antipirina, hidrato de cloral, acetato de chumbo, resorcina e 

pirogalol (1,2,3 – Trihidroxibenzeno, ácido pirogálico). 

Necessidade de adicionar aditivos e inibidores: Não relatado. 

Produtos perigosos da decomposição: Exposto a altas temperaturas, devido à decomposição térmica, pode liberar 

óxido de fósforo/sódio. 

 

11. Informações toxicológicas 
 

Informações de acordo com as diferentes vias de exp osição: 

Toxicidade aguda: Inalação: Pode provocar irritações e queimaduras nas mucosas, provocar ânsia e pode provocar 

dificuldade respiratória. 

Ingestão: Pode provocar intoxicação de leve a grave, além de queimaduras no sistema digestivo. 

Contato com a pele e olhos: Pode provocar irritação ou queimaduras de leve a grave. 

Toxidade: Via oral – (coelho): LD50: > 17.000 mg/kg 

Efeitos locais: Podem causar irritações para pele, olhos, sistema respiratório e gastrointestinal. 

Sensibilização: Na literatura consultada não foram encontradas informações pertinentes.   

Toxicidade crônica:  O contato prolongado e repetido com o produto pode causar dermatites crônicas.  
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Cães receberam doses diárias de fosfato de sódio dibásico por 9-22 semanas apresentaram deposição de cálcio nos rins 

(nefrocalcinose) com propagação de atrofia do túbulo proximal. Rações animais com fosfato de sódio dibásico e 

dihidrogeno fosfato de potássio, ambos em longo prazo e curto prazo, apresentaram aumento na porosidade dos ossos; 

hiperparatiroidismo e calcificação também foram evidenciadas. 

Efeitos específicos:  Carcinogênico: não listado; Mutagênico: não informado; Teratogênico: não informado: Efeitos na 

reprodução: não informado.   

Substâncias que causam efeitos: Na literatura consultada não foram encontradas informações pertinentes para efeitos 

de adição ou potenciação. 

  

12. Informações ecológicas 
 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pr oduto: 

Mobilidade: Nenhuma informação sobre o comportamento do produto no meio ambiente foi encontrada na literatura.   

Persistência e Degradabilidade:  Nenhuma informação sobre o comportamento do produto no meio ambiente foi 

encontrada na literatura.   

Potencial bioacumulativo: Nenhuma informação sobre o comportamento do produto no meio ambiente foi encontrada 

na literatura.   

Impacto ambiental:  Em contato com leitos de rios, água, poços e represas, dependendo da concentração, pode causar a 

variação do pH da água, tornando-a imprópria para consumo humano e causando a mortalidade de peixes e outras vidas 

marinhas. 

Em contato com o solo, dependendo da concentração, pode causar a variação do pH, assim como o desbalanceamento 

de elementos do solo, tornando a área imprópria para a agricultura. 

Ecotoxicidade: Toxicidade aguda: Via oral (RATOS) LD50 = 12930 mg/kg. 
 

13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 

Métodos recomendados para  tratamento e disposição aplicados ao:  

Produto:  para pequenas quantidades: adicionar, cautelosamente, bastante de água, sob agitação. Ajustar o pH para 

neutro. Separar quaisquer sólidos ou líquidos insolúveis e acondicioná-los, para disposição como resíduo perigoso. 

Drenar a solução aquosa para o esgoto, com muita água. As reações de hidrólise e neutralização podem gerar calor e 

fumos, que podem ser controlados pela velocidade de adição. Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do 

órgão ambiental (Fonte: CETESB – Ficha de Informação de Produto Químico – Fosfato de sódio). 

Restos de produto:  Restos de produto devem ser tratados como descrito no Item anterior. Todos os métodos de 

descarte devem estar de acordo com as leis e regulamentações federais, estaduais e municipais. Regulamentações 
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podem variar em locais diferentes. A caracterização de resíduos e o seguimento da legislação são responsabilidade 

unicamente do gerador dos resíduos. Para o caso de produto não utilizado ou não contaminado, as opções preferidas de 

descarte incluem o envio do material a recicladores, recuperadores, incineradores ou outro dispositivo de destruição 

térmica autorizada e legalizada. 

Embalagem usada: Deixar o conteúdo escorrer completamente. Não descartar diretamente em sistemas de esgoto, 

cursos d’água ou com o lixo recolhido pela rede pública. Consultar o órgão ambiental local para verificar as 

regulamentações de descarte que devem ser seguidas. É recomendável que seja eliminada em instalações autorizadas 

para recolhimento de embalagens, incinerador, fornos de co-processamento ou aterros industriais. 

RECOMENDAMOS NÃO REUTILIZAR AS EMBALAGENS VAZIAS.  

NOTA: Observar as legislações locais (estaduais e municipais)e as legislações federais. 
 

14. Informações sobre transporte 
 

Regulamentações nacionais e internacionais:  Regulamentações nacionais e internacionais: Produto não classificado 

como perigoso para o transporte de produtos perigosos, conforme Resolução N° 420 do Ministério dos Tra nsportes. 

 

15. Regulamentações 
 
Regulamentações específicas para o produto químico:    

Decreto Federal n° 2657, de 03 de novembro de 1998;  Norma ABNT-NBR 14725:2009. 
 

16. Outras informações 
 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à 

proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. 

Cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto  aos possíveis 

riscos advindos do produto. 

 
Referências Bibliográficas: 
1) THE MERCK INDEX 13th ED. 6) INTOXICAÇÕES AGUDAS – S. SCHCARTSMAN 
2) DANGEROUS PROPERTIES IND. MAT. IRVING SAX  7) INTERNATIONAL TECH.INF.INSTIT. - JAPAN 
3) GENIUM’SREF. COLLECTION – DATA SHEETS 8) ROT. PREV. DE PROD. QUÍM. PER. - FUNDACENTRO 
4) ENCICLOPÉDIA DE QUÍMICA IND. - ULLMAN  9) HANDBOOK OF CHEM. AND PHYSICS 57th ED. 
5) CHEMICAL ENGINEERING HANDBOOK 5th ED. 10) FOLHAS DE DADOS DIVERSOS. 
European Commission – Joint Research Centre – Institute for Health and Consumer Protection site: 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 
HSDB – Hazardous Substance Data Bank – DISODIUM PHOSPHATE CAS: 7558-79-4. 
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FISPQ  – Quimidrol – Fosfato de sódio. 
 
Legendas e abreviaturas: 
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 
CAS - Chemical abstracts service; 
EC - European Community; 
EEC - European Economic Community; 
Nº EC - Number of European Commission; 
NE - Não estabelecido; 
TLV - TWA (Threshold Limit Value - Time Waighted Average) - Limite de exposição para um dia normal de trabalho (8 
horas) ou semana (40 horas); 
ESIS - European chemical Substances Information System); 
EPI - Equipamento de Proteção Individual; 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
OSHA PEL – Occupational Safety & Health Administration Permissible Exposure Limits; 
IDLH - Immediately Dangerous to Life and Health; 
IPVS - Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde; 
HSDB – Hazardous Substance Data Bank 
MSHA – Mine Safety and Health Administration; 
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health; 
SCBA - Self Contained Breathing Apparatus 
LC50 (Lethal Concentration – 50% ) = concentração letal a 50% da população exposta ao produto; 
EC50 (Effect Concentration – 50%) =  concentração que causa efeito em 50% da população teste. O efeito não significa 
morte, mas normalmente diz respeito à capacidade de locomoção (mover ou nadar); 
LD50 (ip) (Lethal Dose – 50% Intraperitonial) =  dose letal a 50% da população a qual foi administrada a substância (intra 
peritonial); 
LDLo (Lowest Published Lethal Dose) = Menor dose letal publicada em literatura especializada. 
N.D. – Não disponível. 
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 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome do produto: Ácido Sulfúrico 
Nome Químico: Ácido Sulfúrico 
 
Identificação da Empresa: 
Empresa: Superquímica Comércio e Transporte Ltda 
Endereço: Av. Antonio Frederico Ozanan, 540 Bairro Brigadeira Canoas/RS 92420-360 
E-mail: superquimica@superquimica.com.br 
Fone/Fax: (51) 2103-4200 
Nº Telefone de Emergência:  0800 118270 - Pró Química/ABIQUIM  (gratuito 24 h / dia) 
    Bombeiros 193 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

Perigos mais 
importantes: 
 
 
 
EFEITOS DO PRODUTO 
Inalação: 

O ácido sulfúrico é um potente irritante do trato respiratório, pele e olhos. Sobre a pele 
produz queimaduras graves com fibrose cicatricial intensa e limitações funcionais. Nos 
acidentes com os olhos pode provocar graves lesões ulcerativas, catarata e glaucoma. 
Embora a ingestão seja improvável, pode causar severos danos ao aparelho digestivo. 
Manuseie o produto com segurança. 
 
É um potente irritante do trato respiratório, pode causar tosse, espirros, sangramento 
nasal, broncospasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. 

Contato com a pele: Irritante, produz queimaduras graves com fibrose cicatricial intensa e limitações 
funcionais. As queimaduras evoluem com lesões ulceradas de cicatrização lenta, fibrose 
cicatricial e limitações funcionais. Extensas queimaduras podem levar à morte. Sinais de 
choque como suor frio e pegajoso, pulso rápido, respiração superficial e inquietação 
podem aparecer após ingestão ou contato extenso com a pele. O estado de choque é a 
causa mais freqüente de morte nos acidentes graves. 

Contato com os olhos: 
 
Ingestão: 
 
Efeitos ambientais: 
 
Perigos físicos e 
químicos 
 
Perigos específicos 
Principais sintomas 
 
Visão geral de 
emergências 
 
 

O contato com os olhos produz ulceração profunda da córnea, ceratoconjuntivite e lesões 
de pálpebras com graves seqüelas, incluindo cegueira.  
Causa corrosão das membranas mucosas da boca, garganta e esôfago, dor epigástrica 
intensa com náuseas e vômitos semelhante a borra de café, edema de glote e asfixia. 
Pode contaminar cursos d’águas, tornando-os impróprios para uso em 
qualquer finalidade. Altas concentrações no ar põem em risco a vida humana e animal. 
O ácido sulfúrico pode reagir violentamente com ácido acético, acetonas, acrilonitrila, 
anilina, etileno glicol, ferro, ácido perclórico, isocianetos, sódio, carbonato de sódio, entre 
outros. 
Evite a exposição do produto ao calor e materiais incompatíveis. 
A inalação do vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, 
broncoespasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. 
Dependendo das proporções isole e evacue a área. Em caso de vazamento e/ou 
derramamento procure bloquear o vazamento, conter o líquido derramado ou transferir o 
produto. Durante o atendimento emergencial fique com o vento soprando as suas costas. 
O acesso das pessoas nas áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem 

0 

3 2 
COR 
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NFPA 
 
Classificação de perigo 
do produto químico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de classificação 
utilizado: 

usando roupas específicas e proteção respiratória adequada. 
Saúde: 3; Inflamabilidade: 0; Reatividade: 2; Corrosivo. 
 
Corrosivo para os metais – categoria 1 (Frase de perigo H290) 
Toxicidade aguda - oral - categoria 5 (Frase de perigo H302). 
Toxicidade aguda - inalatória - categoria 2 (Frase de perigo H330). 
Corrosivo/irritante a pele - categoria 1A (Frase de perigo H314). 
Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos - categoria 1 (Frase de Perigo H318). 
Carcinogenicidade - categoria 2 (Frase de perigo H351). 
Toxicidade sistêmica em órgão alvo após única exposição - categoria 1 (Frase de perigo 
H370) 
Toxicidade sistêmica em órgão alvo após exposição repetida - categoria 1 (Frase de 
perigo H372). 
Perigo ao ambiente aquático - categoria 3 toxicidade aguda (Frase de perigo H402) 
Perigo ao ambiente aquático – categoria 3 Toxicidade crônica (Frase de perigo H 412). 
Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 
Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos, ONU. 

 
Elementos apropriados da rotulagem 
 

Elementos do Rótulo Dados 

Identificação do produto e telefone 
de emergência do fornecedor 

Nome Comercial: Ácido Sulfúrico 98% 
Telefone de Emergência: (51) 2103.4200 

Composição química Ácido Sulfúrico – H2SO4 

Pictogramas de perigo 

     
Palavra de advertência PERIGO 

Frase de perigo 

 
H290 - Pode ser corrosivo para metais. 
H303 - Pode ser nocivo se ingerido. 
H330 - Fatal se inalado. 
H314 - Causa queimadura severa a pele e dano aos olhos. 
H318 - Causa danos oculares graves. 
H351 - Pode causar câncer. 
H370 - Causa dano ao sistema respiratório. 
H372 - Causa dano ao sistema respiratório através da exposição repetida ou 
prolongada. 
H402 - Perigoso para a vida aquática. 
H412 - Perigoso para a vida aquática com efeitos prolongados. 
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Frases de precaução 

 
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização. 
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as 
precauções de segurança. 
P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio. 
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P273 - Evitar a libertação para o ambiente. 
P280 - Usar luvas de proteção / vestimenta de proteção / proteção ocular / 
proteção facial. 
P281 - Usar o equipamento de proteção individual exigido. 
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico. 
P321 - Tratamento específico (ver informações ao médico, item 4). 
P330 - Enxaguar a boca. 
P363 - Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
P405 - Armazenar em local fechado à chave. 
P501: Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação local. 
P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate 
um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao 
ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte 
um médico. 
P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem 
fechado. 
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO 
provocar o vômito. 
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o 
cabelo): retirar imediatamente toda a vestimenta contaminada. Enxaguar a 
pele com água. 
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes 
de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 
 

Outras informações 
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste 
produto químico perigoso pode ser solicitada via telefone, e-mail ou no site da 
empresa: www.superquimica.com.br  
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 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 
Nome Químico: Ácido Sulfúrico 
N ° CAS: 7664-93-9 
Natureza Química: Ácido Inorgânico 
Sinônimos: Sulfato de hidrogênio, óleo vitríolo. 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 
Inalação: 
 
Contato com a pele: 
 
Contato com os olhos: 
 
Ingestão: 
 
 
Notas para o médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remover a vítima ao ar fresco e se não estiver respirando, administrar respiração artificial 
e chamar um médico imediatamente. 
Retire cuidadosamente roupas e calçados contaminados. Lave o local atingido com água 
corrente em abundância por 15 minutos, no mínimo. 
Levante as pálpebras e lave imediata e continuamente com grande quantidade de água 
por 15 minutos. Em seguida encaminhe para o atendimento médico.  
Não induzir ao vômito. Dar água aos poucos para beber e nunca administrar nada se a 
pessoa estiver inconsciente e dar atenção médica imediata.  
 
Em todos os casos deve ser providenciado atendimento médico de urgência 
Para exposições aguda e repetida de curta duração para ácidos fortes: 
- Problemas respiratórios podem originar-se de edema de laringe e exposição por inalação. 
Tratar inicialmente com 100% de oxigênio. 
- Dificuldade de respiração pode requerer traqueostomia se entubação endotraqueal for 
contra indicada por entumecimento excessivo. 
- Puncionar a veia imediatamente em todos os casos onde houver evidência de 
comprometimento circulatório. 
- Ácidos fortes produzem necrose de coagulação caracterizada pela formação de um 
coágulo (escara) como resultado de lesão do ácido nas proteínas em tecidos específicos. 
 
Ingestão: 
- Recomendada diluição imediata (leite ou água) até 30 minutos após a ingestão. 
- Não tente neutralizar o ácido durante uma reação exotérmica, com perigo de provocar 
danos devido ao efeito corrosivo. 
- Tenha cuidado para evitar o favorecimento de vômito, devido nocividade de nova 
exposição da mucosa ao ácido. O limite de fluídos é um ou dois copos para um adulto. 
- Carvão ativado não é recomendado no tratamento com ácidos. 
- Alguns autores sugerem lavagem gástrica até uma hora após a ingestão. 
 
Pele: 
- Lesões na pele requerem irrigação com soro fisiológico. Tratamento de queimaduras 
químicas assim como queimaduras térmicas, deve ser feito com gaze e esparadrapos anti-
aderentes. 
- Queimaduras profundas de segundo grau podem se beneficiar com uso tópico de 
sulfadiazina de prata. 
 



 

Ficha de Informações de Segurança de                               

Produto Químico -  FISPQ 

 

Nome do Produto: ÁCIDO SULFÚRICO 
 
FISPQ N° 013                                           REV: 06 
Data da elaboração: 26/02/2002               Data da Revisão: 14/11/2011 

 
 

 

 

Página 5/11 

  
 
 
 
 
Descrição breve dos 
principais sintomas e 
efeitos 
 
Proteção do prestador de 
socorros 

Olhos: 
- Danos aos olhos requerem retração das pálpebras para assegurar a irrigação da 
conjuntiva. Irrigação deve ser feita pelo menos de 20 a 30 minutos. Não utilize agentes 
neutralizantes ou aditivos. Soro fisiológico em abundância é requerido. 
 
A inalação de vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, 
broncospasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. A ingestão causa corrosão das 
membranas mucosas da boca, garganta e esôfago, dor epigástrica intensa com náuseas e 
vômitos semelhantes à borra de café, edema de glote e asfixia. 
Utilize os equipamentos de proteção individual indicados. Evite contato com o produto ao 
socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não ofereça nada por via 
oral a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, 
medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de 
assistência respiratória. 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Não combustível 
e não inflamável: 

 
Não é combustível, mas ataca metais produzindo gás hidrogênio que é extremamente 
inflamável. É um forte agente desidratante, reagindo com materiais orgânicos produz calor 
suficiente para ignição. Em caso de incêndio vizinho, manter tanques resfriados. 

Ponto de fulgor:  Não aplicável. 

Meios de extinção: 
 
Perigos específicos 
referentes às medidas: 
 
 
 
 
 
Perigos específicos da 
combustão do produto 
químico: 
Métodos especiais: 

Resfriar recipientes com neblina de água. Utilizar pó químico seco ou gás carbônico. Não 
utilizar água em jato direto. 
Substância não inflamável, mas altamente reativa; forte agente oxidante podendo causar 
ignição quando em contato com materiais combustíveis. Tanques de Ácido Sulfúrico 
quando envolvidos em situações de fogo, devem ser mantidos resfriados com sprays de 
água. Evacuar o pessoal da área afetada, desligar rede elétrica e afastas substancias que 
possam oferecer perigo em contato com ácido. O fogo pode produzir fumos/gases 
irritantes ou tóxicos. O ácido especialmente quando diluído com água, pode reagir com 
metais liberando gás hidrogênio (inflamável). 
Decomposição térmica produz fumos tóxicos e irritantes de óxidos de enxofre (SOx). 
 
 
Evite aplicação de excesso de água, pois poderá haver contaminação de cursos de água. 

Equipamento para 
proteção 

Os bombeiros devem vestir todos os equipamentos de proteção individual (luvas, óculos, 
botas e máscaras apropriadas) e principalmente aparatos de respiração pois em contato 
com fogo libera gases tóxicos e irritantes SOx. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 

Precauções pessoais 
- Remoção de fontes de 
ignição: 
 
- Controle de poeira: 

 
Não é combustível. Com é oxidante, evite contato com outros combustíveis ou 
materiais orgânicos. Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, 
chamas e não fumar na área de risco. 
Não aplicável. Produto líquido. 
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 - Prevenção de inalação e 
contato com pele, mucosas e 
olhos: 
 
Precauções meio ambiente  
- Procedimentos: 
 
 
 
Método de limpeza 
 
- Recuperação: 
 
 
- Neutralização: 
 
 
 
 
 
 
- Prevenção de perigos: 

Utilizar óculos de segurança, botas, máscara específica para ácidos e luvas 
adequadas. Isolar a área num raio mínimo de 50 metros e manter afastados os 
curiosos. 
 
 
Impedir o escoamento do produto para rios, riachos, esgotos, poços, assim como solo 
e vegetação. Comunicar as autoridades e alertar a vizinhança se for necessário. 
Confinar o fluxo longe do derramamento para posterior remoção. 
 
Utilize equipamentos de proteção individual, isole a área, remova todo produto 
orgânico ou combustível e providencie ventilação adequada para dispersar o gás. 
Tente conter o líquido derramado com dique de areia ou terra. Se possível realizar a 
transferência do produto. Nunca utilize material orgânico para absorver o 
derramamento.  
Pode-se conseguir a neutralização do ácido com adição de substancia básica, alcalina 
ou cáustica. Neutralize lenta e cuidadosamente com cal, se possível. A reação de 
neutralização libera calor. Para pequenas quantidades, adicionar cautelosamente 
excesso de água com grande agitação. Ajustar pH para neutro, separar os sólidos ou 
líquidos insolúveis e acondicioná-los com disposição adequada como resíduo. A 
reação pode gerar calor e fumos, os quais podem ser controlados pela velocidade de 
adição. Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do órgão ambiental. 
Não descarte diretamente no meio ambiente. 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Materiais seguros para 
estocagem 
- Adequados: 
- Inadequados: 
 
 
Manuseio: 
- Precauções no manuseio: 
 
- Prevenção de exposição: 
 
 
 
 
- Orientações para manuseio 
seguro: 
 
Armazenamento 
- Medidas técnicas 
apropriadas: 
- Condições adequadas: 

 
 
Aço inox, aço carbono ou bombonas de plástico (polietileno).  
Armazenagem em vidro deve ser adotada somente para pequenas quantidades, 
exemplo em laboratório. 
 
 
Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado e manusear preferen-
cialmente em local arejado. 
Submeta todo sistema a um controle periódico de manutenção. Mantenha equipe 
permanentemente treinada. Manusear de acordo com as normas de segurança 
estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado. Não comer, 
não beber e não fumar nas áreas de trabalho. Lavar as mãos após manusear o produto 
e remover roupas contaminadas. 
Evite contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais, conforme 
mencionado nos campos anteriores. 
 
 
Utilize sempre material especificado compatível com ácido sulfúrico, bombonas 
plásticas e tanques de aço inox.  
Mantenha o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco, ao abrigo da 
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- Condições que devem ser 
evitadas: 
 
 
 
 
 
- Sinalização risco: 
 

luz solar direta e a prova de incêndio. Mantenha os recipientes bem fechados. 
Armazene afastado de alimentos. Fora do alcance das crianças. Os locais devem ter 
piso cimentado, resistente à corrosão, inclinado, com valas que possibilitem o 
escoamento, em caso de derramamento, para reservatório de contenção. No local 
devem estar previstos sistemas de neutralização do ácido e de combate a incêndios.. 
Contato com materiais incompatíveis. 
-NÃO é seguro descarregar o produto através de pressurizadores (exemplo: pressão 
por ar comprimido) 
- Decreto 96.044/88, do Ministério dos Transportes: 
“Art. 19. O condutor não participará das operações de carregamento descarregamento 
e transbordo da carga, salvo se devidamente orientado e autorizado pelo expedidor ou 
pelo destinatário, e com a anuência do transportador.”  
Placas de sinalização contendo a indicação de líquido corrosivo. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Equipamento de proteção individual apropriado 
Proteção respiratória 
 
 
Proteção para as mãos 
Proteção para os olhos 
Proteção para pele 
Medidas de controle de 
engenharia 
 
 
Precauções especiais 
 
 
 
Parâmetros de controle 
específicos: 
 

Máscara panorama com filtro contra gases ácidos ou multiuso. Em grandes 
concentrações utilize máscara autônoma. Atenção: máscaras com filtros mecânicos, 

não protegem trabalhadores expostos a atmosfera deficiente de oxigênio. 
Utilizar luvas resistentes a ácidos. 
Use óculos de segurança contra produtos químicos ou protetor facial. 
Utilizar roupas de PVC resistentes a ácido. 
Para reduzir a possibilidade de risco potencial à saúde, assegure ventilação diluidora 
suficiente ou existência de exaustão no local para controlar a concentração ambiente a 
níveis baixos. 
 
Dote a área de chuveiros de emergência e lava-olhos. Nunca coma, beba ou fume em 
área de trabalho. Pratique boa higiene pessoal principalmente antes de comer, beber e 
fumar. Separe ferramentas e roupas contaminadas, assegurando que as mesmas 
sejam efetivamente lavadas antes de nova utilização 
 
 

Limites de exposição ocupacional 

Ingrediente 

TLV-TWA 
(ACGIH) 
(2010) 

PEL-TWA 
(OSHA) 

REL-TWA 
(NIOSH) 

IDLH 
(NIOSH) 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

ÁCIDO SULFÚRICO 0,2 1 1 15 
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 Procedimento recomenda-
do para monitoramento 
 

Submeta os indivíduos expostos a provas periódicas de função respiratória; o exame 
médico periódico deve enfatizar a possibilidade de ocorrência de hiper-reatividade 
brônquica em exposições de longo prazo. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Estado físico 
Forma 

Líquido 
Líquido viscoso 

Cor Incolor 

Odor 
Limite de odor 

Característico 
Não disponível 

pH Ácido 

Ponto de fusão 
Ponto de ebulição 
Faixa de temperatura de 
ebulição 
Ponto de fulgor 
Taxa de evaporação 
Inflamabilidade 
Limite de explosividade 

10°C (dados de literatura) 
290°C (dados de literatura) 
Não aplicável 
 
Não aplicável 
< 1 (acetato de butila = 1) 
Não aplicável 
Não aplicável 

Pressão de vapor 
Densidade de vapor/ar 
Densidade 
Solubilidade 
Coeficiente de partição – n-
octanol/água 
Temperatura de auto-ignição 
Temperatura de 
decomposição 

0,13 kPa a 146°C 
3,4 
1,835 g/cm³ 
Solúvel em água, liberação de calor 
-2,20 (valor estimado) 
 
Não aplicável 
Não determinado 

Viscosidade 26,7cp (20°C) 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade 

 
Material estável quando armazenado em temperatura ambiente, em equipamentos 
fechados, sobre condições normais de estocagem e manuseio. 

Condições a evitar 
 
Produtos da decomposição 
Reações perigosas 
 
Materiais incompatíveis 
 
 

Evite contatos com materiais combustíveis e orgânicos, pois pode provocar fogo. Em 
contato com alguns metais pode liberar hidrogênio. 
Sob ação do fogo pode decompor-se liberando gases tóxicos (SOx).  
Reage com os produtos relacionados abaixo. Não ocorre polimerização. Reação de 
liberação de calor com a água. 
Ácido acético, acetonas, acrilonitrila, anilina, etileno glicol, ferro, ácido  perclórico, 
isocianetos, sódio, carbonato de sódio, entre outros. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
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 Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 
Toxidade Aguda: 
 
 
 
 
 
 
Corrosão/irritação da pele: 
 
 
Lesões oculares 
graves/irritação ocular: 
 
Sensibilização respiratória ou 
da pele: 
 
Perigo por aspiração: 
 
Toxicidade ao órgão-alvo 
específico – exposição única: 
 
Toxicidade ao órgão-alvo 
específico – exposições 
repetidas: 
 
Toxidade Crônica 
 
Efeitos locais 
 
Efeitos específicos 
Mutagenicidade em células 
germinativas: 
 
Carcinogenicidade: 
 
Toxicidade à reprodução e 
lactação: 
 

A inalação de vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, 
broncospasmo, dificuldade respiratória e edema pulmonar. A ingestão causa corrosão 
das membranas mucosas da boca, garganta e esôfago, dor epigástrica intensa com 
náuseas e vômitos semelhantes a borra de café, edema de glote e asfixia. 
DL50 (oral, ratos): 2660mg/kg 
CL50 (inalação, ratos, 4h): 0,375mg/L 
 
Severas queimaduras com destruição do tecido, vermelhidão, dor, escurecimento, 
ressecamento e até mesmo necrose. 
 
Conjuntivite, irritação, lesão na córnea e pode levar a perda da visão 
 
 
Não há informações disponíveis. 
 
 
Não há informações disponíveis. 
 
Desenvolvimento de bronco-constrição que dificulta a respiração e provoca mudanças 
na função pulmonar. 
 
A exposição prolongada ao produto favorece o desenvolvimento de bronquite, dores 
no peito, cicatrizes na pele, córnea e na orofaringe, pigmentação e erosão dos 
dentes. 
 
Exposição reiterada a concentrações acima dos limites de tolerância para exposição 
ocupacional pode determinar distúrbios funcionais respiratórios.  
As graves queimaduras produzidas pelo contato do ácido com a pele evoluem com 
lesões ulceradas de cicatrização lenta, fibrose cicatricial e limitações. 
 
Não é esperado mutagenicidade. 
 

 

Classificação A2 – Carcinogênico humano suspeito (ACGIH, 2009). 
 
Não é esperado toxicidade à reprodução e lactação 
 

Substâncias que causam efeitos: 
Interação  
Aditivos 
Potenciação 
Sinergia 

Não são conhecidas substâncias que possam causar interação com o produto. 
Não são conhecidas substâncias que possam causar efeito aditivo com o produto. 
Não são conhecidas substâncias que possam causar potenciação com o produto. 
Não são conhecidas substâncias que possam causar sinergia com o produto. 
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 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Persistência/ 
degradabilidade 
Bioacumulação 
 
 
 
Mobilidade 
Impacto ambiental 
 
 
 
Comportamento esperado 
Ecotoxidade 

 
O produto apresenta rápida degradação e baixa persistência 
 
O produto apresenta baixo potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. 
BCF = 3,16 (valor estimado) 
Log kow = -2,20 (valor estimado) 
Alta mobilidade. 
O produto é um energético oxidante. 
Devido à natureza corrosiva do ácido sulfúrico, animais expostos a este produto 
poderão sofrer danos teciduais e ser levados a morte, dependendo da concentração 
ambiental. As plantas contaminadas com o produto podem adversamente ser 
afetadas ou destruídas. 
Rápida dissipação da nuvem gasosa. 
Produto classificado como perigoso para organismos aquáticos. 
CL50 (Lepomis macrochirus, 96h): 16 - 28mg/L  
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
 Métodos de tratamento e 
disposição 
 - Produto: 
- Restos de produto: 
 
- Embalagem usada: 

 
 
 
Neutralize lentamente e cuidadosamente com cal se possível. 
Recolha e armazene adequadamente o produto derramado para posterior 
reutilização ou disposição final. Consulte o órgão de controle ambiental local. 
Podem ser reaproveitadas por empresas autorizadas junto aos órgãos 
regulamentais. 

Em caso de derramamento, comunique o fato imediatamente ao órgão de controle ambiental da região. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre 
 
 
 

Decreto nº 96.044 de 18.05.88 – Aprova o Regulamento para o Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos. 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 
420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 

Para produto classificado como perigoso para o transporte 

Número da ONU 
Nome apropriado para 
embarque 
Classe de risco 
Número de risco 
Grupo de embalagem 

1830 
ÁCIDO SULFÚRICO, com mais de 51% de ácido 
 
8 
80 
II 
CORROSIVO 
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 15. REGULAMENTAÇÕES 
 
Regulamentações nacionais e internacionais: 
Devem ser seguidas as determinações contidas no decreto que regulamentou o transporte rodoviário de produtos 
perigosos. 
Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:  
Vide informações anteriores relativas à segurança e manuseio do produto. 
 
Portaria n° 1.274, de 25 de agosto de 2003 – Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal 
Portaria n° 204 de 20 de maio de 1997 – Ministério dos Transportes.  
NBR 7500:2009 ABNT  
NR 15 ABNT  
NBR 14725-ABNT (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ). 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Siglas utilizadas: 
LD50 (Lethal Dose) – dose letal a 50% da população exposta 
LC50 (Lethal Concentration) – concentração letal a 50% da população exposta 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
TLV-STEL (Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit) Limite de Exposição – Exposição de Curta Duração – 
ACGIH – é a concentração a que os trabalhadores podem estar expostos continuamente por um período curto sem 
sofrer irritação, lesão tecidual crônica ou irreversível ou narcose em grau suficiente para aumentar a predisposição a 
acidentes. 
TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average) Limite de Exposição – Limite de Exposição Média 
Ponderada no Tempo – ACGIH – é a concentração para a qual a maioria dos trabalhadores pode estar repetidamente 
exposta, dia após dia, considerando-se jornada de trabalho de 8h diárias e 40h semanais. 
IARC (International Agency for Research on Cancer) 
 
Necessidades especiais de treinamento: Estabeleça por escrito um plano de emergência para ações em caso de 
vazamento de ácido sulfúrico. Mantenha equipe treinada e realize treinamentos práticos periódicos. 
 
Os dados e informações aqui transcritos se revestem de caráter meramente complementar, são fornecidos de boa fé, 
e representam o que de melhor até hoje se tem conhecido sobre a matéria, não significando, porém, que exauram 
completamente o assunto.  
Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de 
suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio do produto. 
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H-1 - Grande vazamento de gás natural no duto de gás 1 desde o terminal de regaseificação até a estação de 

regulagem da pressão da UTE-1 

  
 

Hipótese 
Acidental 

Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-1 Dia 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

264,9 219,3 



 

  
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-1 Noite 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

265,2 217,8 

 



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas (m) 

H-1 Dia / Noite Flashfire 
Dia Noite 

188,4 172,2 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-1 Dia Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

261,2 223,1 

 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-1 Noite Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

259,9 220,9 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas para 1% de fatalidade (m) 

H-1 Dia / Noite Fireball 
Dia Noite 

155,6 155,3 

0,00 0,30 0,60

km



H-2 - Médio vazamento de gás natural no duto de gás 1 desde o terminal de regaseificação até a estação de regulagem 

da pressão da UTE-1 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-2 Dia 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

291,0 240,2 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-2 Noite 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

291,3 238,6 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas (m) 

H-2 Dia / Noite Flashfire 
Dia Noite 

228,1 202,3 

 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-2 Dia Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

308,2 264,1 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-2 Noite Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

298,7 254,4 

0,00 0,30 0,60

km



H-4 - Grande vazamento de gás natural a partir das linhas e equipamentos desde a estação de regulagem de 
pressão da UTE-1 até a entrada nas turbinas à gás 

 

 
 

Hipótese 
Acidental 

Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-4 Dia 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

358,7 294,6 



 

 
 

    Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-4 Noite 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

359,2 292,9 



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas (m) 

H-4 Dia / Noite Flashfire 
Dia Noite 

226,8 206,0 



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-4 Dia Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

335,4 285,1 



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-4 Noite Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

322,9 273,2 



 

 

 
Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas para 1% de fatalidade (m) 

H-4 Dia / Noite Fireball 
Dia Noite 

151,4 151,1 



H-6 - Grande vazamento de gás natural no duto de gás 2 desde o terminal de regaseificação até a estação de regulagem 

da pressão da UTE-2 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-6 Dia 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

269,1 222,6 

 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-6 Noite 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

269,4 221,1 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas (m) 

H-6 Dia / Noite Flashfire 
Dia Noite 

190,4 173,7 



Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-6 Dia Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

263,2 224,6 



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-6 Noite Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

261,6 222,2 



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas para 1% de fatalidade (m) 

H-6 Dia / Noite Fireball 
Dia Noite 

155,5 155,2 

0,00 0,30 0,60

km



 

H-7 - Médio vazamento de gás natural no duto de gás 2 desde o terminal de regaseificação até a estação de 

regulagem da pressão da UTE-2 

 

 
Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-7 Dia 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

261,4 216,4 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-7 Noite 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

261,7 215,0 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas (m) 

H-7 Dia / Noite Flashfire 
Dia Noite 

212,8 190,0 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-7 Dia Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

286,1 245,8 

0,00 0,30 0,60

km



 

 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-7 Noite Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

268,2 228,5 



H-9 - Grande vazamento de gás natural a partir das linhas e equipamentos desde a estação de regulagem de 
pressão da UTE-2 até a entrada nas turbinas à gás 

 

 
 

Hipótese 
Acidental 

Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-9 Dia 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

358,7 294,6 



 

 
 

Hipótese 
Acidental 

Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-9 Noite 
Jato de Fogo 

Horizontal 

5 kw/m2 9,85 kw/m2 (1% fatalidade) 

359,2 292,9 

 



 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas (m) 

H-9 Dia / Noite Flashfire 
Dia Noite 

226,8 206,0 

 



 
 

 
Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-9 Dia Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

335,4 285,1 

 



 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas pelos Níveis de Interesse (m) 

H-9 Noite Explosão (VCE) 
0,069 bar 0,1 bar (1% fatalidade) 

322,9 273,2 

 



 
 

Hipótese Acidental Período Efeito Físico Distâncias Alcançadas para 1% de fatalidade (m) 

H-9 Dia / Noite Fireball 
Dia Noite 

151,4 151,1 
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Anexo F – Modelagens Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Prumo - UTE

Study

001.H-1 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 2100 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 1 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Time for Time-Varying Release 30 s

Method Used for Time Varying Releases Given time

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

1 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m

2 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,15

 499,92

3.25592E+002

166,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,15

 499,92

3.25592E+002

166,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 59,249756,2805s

LFL       (41007,3) 18,75 172,187188,374s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 172,187188,374s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 265,213264,908kW/m2

Radiation Level 9,85 217,772219,278kW/m2

Radiation Level 19,45 180,459183,753kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 172,187188,374ppm

Furthest Extent 41007,3 172,187188,374ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 259,91261,228bar

Overpressure 0,1 220,902223,102bar

Overpressure 0,3 152,439156,186bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1952,841823,37kg

Used Flammable Mass 1952,841823,37kg

Overpressure Radius 175,752171,779m

Distance to:

 - Ignition Source 170180m

 - Cloud Front/Centre 170180m

 - Explosion Centre 84,158289,4492m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1952,841823,37kg

Used Flammable Mass 1952,841823,37kg

Overpressure Radius 136,743133,652m

Distance to:

 - Ignition Source 170180m

 - Cloud Front/Centre 170180m

 - Explosion Centre 84,158289,4492m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1952,841823,37kg

Used Flammable Mass 1952,841823,37kg

Overpressure Radius 68,280866,7373m

Distance to:

 - Ignition Source 170180m

 - Cloud Front/Centre 170180m

 - Explosion Centre 84,158289,4492m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\001.H-1 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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002.H-1 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 2100 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 1 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Time for Time-Varying Release 30 s

Method Used for Time Varying Releases Given time

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:
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Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,15

 499,92

3.25592E+002

166,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,15

 499,92

3.25592E+002

166,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 1,053511,09119s

LFL       (41007,3) 18,75 1,431611,54817s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 1,431611,54817s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 212,342211,502kW/m2

Radiation Level 9,85 165,064162,829kW/m2

Radiation Level 19,45 109,615117,709kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 1,431611,54817ppm

Furthest Extent 41007,3 1,431611,54817ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\002.H-1 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction

14 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

003.H-2 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 406,4 mm

Line length 2100 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 0,2 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Method Used for Time Varying Releases Average between 2 times

1st Time for Time-Varying Release 0 s

2nd Time for Time-Varying Release 20 s

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:
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Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,30

 500,00

3.99431E+002

246,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,30

 500,00

3.99431E+002

246,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 68,967965,6971s

LFL       (41007,3) 18,75 202,288228,061s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 202,288228,061s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 291,252290,989kW/m2

Radiation Level 9,85 238,552240,225kW/m2

Radiation Level 19,45 197,076200,778kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 202,288228,061ppm

Furthest Extent 41007,3 202,288228,061ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 298,65308,173bar

Overpressure 0,1 254,367264,082bar

Overpressure 0,3 176,646186,698bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2857,012820,02kg

Used Flammable Mass 2857,012820,02kg

Overpressure Radius 199,518198,653m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 99,1324109,52m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2857,012820,02kg

Used Flammable Mass 2857,012820,02kg

Overpressure Radius 155,235154,562m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 99,1324109,52m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2857,012820,02kg

Used Flammable Mass 2857,012820,02kg

Overpressure Radius 77,51477,1781m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 99,1324109,52m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\003.H-2 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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004.H-2 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 2100 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 0,2 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Method Used for Time Varying Releases Average between 2 times

1st Time for Time-Varying Release 0 s

2nd Time for Time-Varying Release 20 s

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:
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Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,40

 500,00

3.16011E+002

266,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,40

 500,00

3.16011E+002

266,03

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 0,9619120,994402s

LFL       (41007,3) 18,75 1,306311,40832s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 1,306311,40832s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 209,455208,623kW/m2

Radiation Level 9,85 162,812160,62kW/m2

Radiation Level 19,45 107,974116,052kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 1,306311,40832ppm

Furthest Extent 41007,3 1,306311,40832ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\004.H-2 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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005.H-3 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Leak

Phase to be Released Vapor

Hole Diameter 17,78 mm

Building Wake Effect None

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

29 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 4535 m

North(1) 4100 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 4,282944,17007s

LFL       (41007,3) 18,75 20,313618,1313s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 20,313618,1313s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 36,467936,6393kW/m2

Radiation Level 9,85 32,179832,55kW/m2

Radiation Level 19,45 28,776829,3226kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 20,313618,1313ppm

Furthest Extent 41007,3 20,313618,1313ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 25,868216,7935bar

Overpressure 0,1 22,346214,1759bar

Overpressure 0,3 16,16499,58187bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1,437310,590061kg

Used Flammable Mass 1,437310,590061kg

Overpressure Radius 15,868211,7935m

Distance to:

 - Ignition Source 2010m

 - Cloud Front/Centre 2010m

 - Explosion Centre 9,999995m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1,437310,590061kg

Used Flammable Mass 1,437310,590061kg

Overpressure Radius 12,34629,17593m

Distance to:

 - Ignition Source 2010m

 - Cloud Front/Centre 2010m

 - Explosion Centre 9,999995m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1,437310,590061kg

Used Flammable Mass 1,437310,590061kg

Overpressure Radius 6,164914,58187m

Distance to:

 - Ignition Source 2010m

 - Cloud Front/Centre 2010m

 - Explosion Centre 9,999995m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\005.H-3 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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006.H-3 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Leak

Phase to be Released Vapor

Hole Diameter 17,78 mm

Building Wake Effect None

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:

37 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 4535 m

North(1) 4100 m

38 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

40 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 0,1214960,123369s

LFL       (41007,3) 18,75 0,1387640,140903s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 0,1387640,140903s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 29,934229,8889kW/m2

Radiation Level 9,85 23,08623,1974kW/m2

Radiation Level 19,45 Not Reached14,9968kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 0,1387640,140903ppm

Furthest Extent 41007,3 0,1387640,140903ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\006.H-3 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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007.H-4 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 1,465731,51981s

LFL       (41007,3) 18,75 1,99852,16848s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 1,99852,16848s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 287,543286,177kW/m2

Radiation Level 9,85 223,735220,087kW/m2

Radiation Level 19,45 153,013160,826kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 1,99852,16848ppm

Furthest Extent 41007,3 1,99852,16848ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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007.H-4 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 91,698488,1665s

LFL       (41007,3) 18,75 206,002226,786s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 206,002226,786s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 359,23358,657kW/m2

Radiation Level 9,85 292,865294,646kW/m2

Radiation Level 19,45 240,528244,824kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 206,002226,786ppm

Furthest Extent 41007,3 206,002226,786ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 322,949335,385bar

Overpressure 0,1 273,186285,139bar

Overpressure 0,3 185,849196,954bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 4054,184173,46kg

Used Flammable Mass 4054,184173,46kg

Overpressure Radius 224,205226,383m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 98,7435109,002m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 4054,184173,46kg

Used Flammable Mass 4054,184173,46kg

Overpressure Radius 174,442176,137m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 98,7435109,002m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 4054,184173,46kg

Used Flammable Mass 4054,184173,46kg

Overpressure Radius 87,105287,9512m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 98,7435109,002m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\007.H-4 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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008.H-5 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 35,56 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 0,1543740,166127s

LFL       (41007,3) 18,75 0,2514650,257038s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 0,2514650,257038s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 34,46434,383kW/m2

Radiation Level 9,85 26,591126,6719kW/m2

Radiation Level 19,45 Not Reached17,4371kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 0,2514650,257038ppm

Furthest Extent 41007,3 0,2514650,257038ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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008.H-5 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 35,56 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 4,717074,57379s

LFL       (41007,3) 18,75 25,538322,7958s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 25,538322,7958s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 42,564142,7669kW/m2

Radiation Level 9,85 37,36837,8084kW/m2

Radiation Level 19,45 33,258433,9089kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 25,538322,7958ppm

Furthest Extent 41007,3 25,538322,7958ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 28,798827,5353bar

Overpressure 0,1 24,626323,6433bar

Overpressure 0,3 17,303316,8125bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2,389841,9396kg

Used Flammable Mass 2,389841,9396kg

Overpressure Radius 18,79917,5354m

Distance to:

 - Ignition Source 2020m

 - Cloud Front/Centre 2020m

 - Explosion Centre 9,99989,99989m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2,389841,9396kg

Used Flammable Mass 2,389841,9396kg

Overpressure Radius 14,626513,6434m

Distance to:

 - Ignition Source 2020m

 - Cloud Front/Centre 2020m

 - Explosion Centre 9,99989,99989m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2,389841,9396kg

Used Flammable Mass 2,389841,9396kg

Overpressure Radius 7,303536,81262m

Distance to:

 - Ignition Source 2020m

 - Cloud Front/Centre 2020m

 - Explosion Centre 9,99989,99989m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\008.H-5 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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009.H-6 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 2400 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 1 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Time for Time-Varying Release 30 s

Method Used for Time Varying Releases Given time

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:
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Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,35

 499,80

3.36921E+002

170,11

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,35

 499,80

3.36921E+002

170,11

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 60,852957,5877s

LFL       (41007,3) 18,75 173,713190,357s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 173,713190,357s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 269,402269,101kW/m2

Radiation Level 9,85 221,112222,644kW/m2

Radiation Level 19,45 183,128186,551kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 173,713190,357ppm

Furthest Extent 41007,3 173,713190,357ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 261,554263,153bar

Overpressure 0,1 222,182224,6bar

Overpressure 0,3 153,082156,937bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2007,911885,22kg

Used Flammable Mass 2007,911885,22kg

Overpressure Radius 177,389173,7m

Distance to:

 - Ignition Source 170180m

 - Cloud Front/Centre 170180m

 - Explosion Centre 84,165189,4533m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2007,911885,22kg

Used Flammable Mass 2007,911885,22kg

Overpressure Radius 138,017135,147m

Distance to:

 - Ignition Source 170180m

 - Cloud Front/Centre 170180m

 - Explosion Centre 84,165189,4533m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2007,911885,22kg

Used Flammable Mass 2007,911885,22kg

Overpressure Radius 68,916767,4835m

Distance to:

 - Ignition Source 170180m

 - Cloud Front/Centre 170180m

 - Explosion Centre 84,165189,4533m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\009.H-6 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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010. H-6 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 2400 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 1 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Time for Time-Varying Release 30 s

Method Used for Time Varying Releases Given time

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:
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Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,35

 499,80

3.36921E+002

170,11

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-27,35

 499,80

3.36921E+002

170,11

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 1,07121,10809s

LFL       (41007,3) 18,75 1,459551,57734s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 1,459551,57734s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 215,697214,85kW/m2

Radiation Level 9,85 167,683165,397kW/m2

Radiation Level 19,45 111,523119,636kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 1,459551,57734ppm

Furthest Extent 41007,3 1,459551,57734ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\010. H-6 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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011. H-7 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 2400 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 0,2 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Method Used for Time Varying Releases Average between 2 times

1st Time for Time-Varying Release 0 s

2nd Time for Time-Varying Release 20 s

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:
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Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,42

 500,00

3.16220E+002

291,20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,42

 500,00

3.16220E+002

291,20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 58,416455,6084s

LFL       (41007,3) 18,75 189,997212,837s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 189,997212,837s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 261,689261,381kW/m2

Radiation Level 9,85 214,961216,447kW/m2

Radiation Level 19,45 178,213181,464kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 189,997212,837ppm

Furthest Extent 41007,3 189,997212,837ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 268,153286,1bar

Overpressure 0,1 228,468245,816bar

Overpressure 0,3 158,817175,115bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2056,282150,76kg

Used Flammable Mass 2056,282150,76kg

Overpressure Radius 178,802181,499m

Distance to:

 - Ignition Source 180210m

 - Cloud Front/Centre 180210m

 - Explosion Centre 89,3514104,601m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2056,282150,76kg

Used Flammable Mass 2056,282150,76kg

Overpressure Radius 139,116141,215m

Distance to:

 - Ignition Source 180210m

 - Cloud Front/Centre 180210m

 - Explosion Centre 89,3514104,601m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2056,282150,76kg

Used Flammable Mass 2056,282150,76kg

Overpressure Radius 69,465770,5137m

Distance to:

 - Ignition Source 180210m

 - Cloud Front/Centre 180210m

 - Explosion Centre 89,3514104,601m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\011. H-7 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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012. H-7 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Scenario
Scenario Type Long Pipeline

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 2400 m

Distance To Break 1 m

Relative Aperture 0,2 fraction

Pumped Inflow 51,9 kg/s

Use Ambient Temperature Do not use ambient temperature

Vessel/Tank
Duration of Interest 600 s

Method Used for Time Varying Releases Average between 2 times

1st Time for Time-Varying Release 0 s

2nd Time for Time-Varying Release 20 s

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:

93 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 6972 m

North(1) 1687 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,42

 500,00

3.16220E+002

291,20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Long PipelineScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-58,42

 500,00

3.16220E+002

291,20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

96 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 0,9621480,994719s

LFL       (41007,3) 18,75 1,306721,40862s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 1,306721,40862s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 209,519208,686kW/m2

Radiation Level 9,85 162,861160,668kW/m2

Radiation Level 19,45 108,01116,088kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 1,306721,40862ppm

Furthest Extent 41007,3 1,306721,40862ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\012. H-7 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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013. H-8 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Leak

Phase to be Released Vapor

Hole Diameter 17,78 mm

Building Wake Effect None

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:
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[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 4535 m

North(1) 4100 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 4,282944,17007s

LFL       (41007,3) 18,75 20,313618,1313s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 20,313618,1313s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 36,467936,6393kW/m2

Radiation Level 9,85 32,179832,55kW/m2

Radiation Level 19,45 28,776829,3226kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 20,313618,1313ppm

Furthest Extent 41007,3 20,313618,1313ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 25,868216,7935bar

Overpressure 0,1 22,346214,1759bar

Overpressure 0,3 16,16499,58187bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1,437310,590061kg

Used Flammable Mass 1,437310,590061kg

Overpressure Radius 15,868211,7935m

Distance to:

 - Ignition Source 2010m

 - Cloud Front/Centre 2010m

 - Explosion Centre 9,999995m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1,437310,590061kg

Used Flammable Mass 1,437310,590061kg

Overpressure Radius 12,34629,17593m

Distance to:

 - Ignition Source 2010m

 - Cloud Front/Centre 2010m

 - Explosion Centre 9,999995m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 1,437310,590061kg

Used Flammable Mass 1,437310,590061kg

Overpressure Radius 6,164914,58187m

Distance to:

 - Ignition Source 2010m

 - Cloud Front/Centre 2010m

 - Explosion Centre 9,999995m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\013. H-8 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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014. H-8 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 100 bar

Temperature 7 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Leak

Phase to be Released Vapor

Hole Diameter 17,78 mm

Building Wake Effect None

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:
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[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 4535 m

North(1) 4100 m

108 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

LeakScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 101,01 bar

- Temperature  7,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-118,07

 500,00

4.65579E+000

600,00

352,83

52,71

-37,29

0,86

0,05

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 0,1214960,123369s

LFL       (41007,3) 18,75 0,1387640,140903s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 0,1387640,140903s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 29,934229,8889kW/m2

Radiation Level 9,85 23,08623,1974kW/m2

Radiation Level 19,45 Not Reached14,9968kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 0,1387640,140903ppm

Furthest Extent 41007,3 0,1387640,140903ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\014. H-8 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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015.H-9 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 1,465731,51981s

LFL       (41007,3) 18,75 1,99852,16848s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 1,99852,16848s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 287,543286,177kW/m2

Radiation Level 9,85 223,735220,087kW/m2

Radiation Level 19,45 153,013160,826kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 1,99852,16848ppm

Furthest Extent 41007,3 1,99852,16848ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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015.H-9 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 355,6 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+002

600,00

334,67

25,59

19,81

1,00

0,69

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 91,698488,1665s

LFL       (41007,3) 18,75 206,002226,786s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 206,002226,786s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status TruncatedTruncated

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 359,23358,657kW/m2

Radiation Level 9,85 292,865294,646kW/m2

Radiation Level 19,45 240,528244,824kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 206,002226,786ppm

Furthest Extent 41007,3 206,002226,786ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm
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Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 322,949335,385bar

Overpressure 0,1 273,186285,139bar

Overpressure 0,3 185,849196,954bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 4054,184173,46kg

Used Flammable Mass 4054,184173,46kg

Overpressure Radius 224,205226,383m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 98,7435109,002m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 4054,184173,46kg

Used Flammable Mass 4054,184173,46kg

Overpressure Radius 174,442176,137m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 98,7435109,002m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 4054,184173,46kg

Used Flammable Mass 4054,184173,46kg

Overpressure Radius 87,105287,9512m

Distance to:

 - Ignition Source 200220m

 - Cloud Front/Centre 200220m

 - Explosion Centre 98,7435109,002m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\015.H-9 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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016.H-10 - jato 45º

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 35,56 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Angle 45 deg

Outdoor Release Direction Angled from Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 0,1543740,166127s

LFL       (41007,3) 18,75 0,2514650,257038s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 0,2514650,257038s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction AngledAngled

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 34,46434,383kW/m2

Radiation Level 9,85 26,591126,6719kW/m2

Radiation Level 19,45 Not Reached17,4371kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia
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Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 0,2514650,257038ppm

Furthest Extent 41007,3 0,2514650,257038ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato 45ºPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction
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016.H-10 - jato horizontal

Base Case

DataCASE Name:

User-Defined Data

Material
Material Identifier Gás natural Regas.

Material to Track Gás natural Regas.

Type of Vessel Pressurized Gas

Pressure Specification Pressure specified

Storage Pressure - gauge 40 bar

Temperature 40 degC

Mass Inventory 1E7 kg

Scenario
Scenario Type Line rupture

Phase to be Released Vapor

Building Wake Effect None

Specify Pump Head No pump head supplied

Number of Excess Flow Valves 0

Number of Non-Return Valves 0

Number of Shut-Off Valves 0

Pipe
Internal Diameter 35,56 mm

Line length 1 m

Location
[Elevation 1 m]

Use ERPG averaging time ERPG not selected

Use IDLH averaging time IDLH not selected

Use STEL averaging time STEL not selected

Supply a user defined averaging time Not supplied

Bund
Status of Bund No bund present

[Type of Bund Surface Concrete]

[Bund Height 0 m]

[Bund Failure Modeling Bund cannot fail]

Indoor/Outdoor
Location of release Open air release

Outdoor Release Direction Horizontal

Flammable
Explosion Method TNT

Jet Fire Method Cone Model

Dispersion
Late Ignition Location No ignition location

Mass Inventory of material to Disperse 1E7 kg

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:
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Fireball Parameters
[Mass Modification Factor 3]

[Calculation method for fireball DNV Recommended]

[TNO model flame temperature 1727 degC]

Toxic Parameters
[Indoor Calculations Unselected]

[Wind Dependent Exchange Rate Case Specified]

[Building Exchange Rate 4 /hr]

[Tail Time 1800 s]

[Set averaging time equal to exposure time Use a fixed averaging time]

[Cut-off fraction of toxic load for exposure time calculation 0,05 fraction]

[Cut-off concentration for exposure time calculations 0 fraction]

Geometry
Shape Point

Dimension 2D

System Absolute

East(1) 3595 m

North(1) 3591 m
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Global Weathers\Dia

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)

Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only)

 2,58

n/a

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 4,30

C

m/s

m/s

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):

Global Weathers\Noite

CALCULATED QUANTITIES

Fixed Duration sn/a

Line ruptureScenario

Inventory 10.000.000,00 kg

- Pressure 41,01 bar

- Temperature  40,00 degC

Material Gás natural Regas.

USER-DEFINED QUANTITIES

DISCHARGE DATA for Weather:

Stagnation data (data at upstream end for long pipe):

- Fluid State Pressurized gas

Wind Speed at Height (Calculated)  1,34

Wind Speed:  

Pasquill Stability:  

 3,20

E

m/s

m/s

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:
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Mass Flow of Air (Vent from Vapor Space only) n/a

Mass Flowrate

Release Duration

 - Droplet Diameter

 - Velocity

 - Temperature

 - Liquid Mass Fraction

 - Vena Contracta Velocity (exit velocity for pipe releases)

 - Pressure

 - Temperature

 - Discharge Coefficient

 - Expanded Radius

-26,46

 500,00

6.30816E+000

600,00

395,07

20,83

7,74

1,00

0,07

fraction

degC

degC

bar

m/s

m/s

kg/s

s

m

um 0,00

 0,00

Orifice or pipe exit data (before atmospheric expansion):

Final data (after atmospheric expansion):
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Consequence Results

Distance to Concentration Results

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:

The height for user defined concentrations is the user defined height 1 m

All toxic results are reported at the toxic effect height 0 m

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Concentration(ppm) Averaging Time Distance (m)

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 4,717074,57379s

LFL       (41007,3) 18,75 25,538322,7958s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 25,538322,7958s

Concentration(ppm) Averaging Time Heights (m) for above distances

NoiteDia

UFL       (160344) 18,75 11s

LFL       (41007,3) 18,75 11s

LFL Frac  (41007,3) 18,75 11s

Jet Fire Hazard

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:

Jet fire method used: Cone model - DNV recommended

NoiteDia

Jet Fire Status HazardHazard

Flame Direction HorizontalHorizontal

Radiation Effects: Jet Fire Ellipse

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:

This table gives the distances to the specified radiation levels

for each jet fire listed in the above hazard table

Distance (m)

NoiteDia

Radiation Level 5 42,564142,7669kW/m2

Radiation Level 9,85 37,36837,8084kW/m2

Radiation Level 19,45 33,258433,9089kW/m2

Radiation Effects: Jet Fire Distance

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:

Radiation Level (kW/m2)

NoiteDia

137 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Flash Fire Envelope

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Distance (m)

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 25,538322,7958ppm

Furthest Extent 41007,3 25,538322,7958ppm

Heights (m) for above distances

NoiteDia

Furthest Extent 41007,3 11ppm

Furthest Extent 41007,3 11ppm

138 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



SUMMARY REPORT Unique Audit Number:    

Study Folder:    Prumo - UTE

 11.946.419

Phast 6.7

Explosion Effects: Late Ignition

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:

Explosion Model Used : TNT

Explosion Location Criterion: Cloud Center

All distances are measured from the Source

All flammable results are reported at the flammable effect height 1 m

Maximum Distance (m) at Overpressure Level

NoiteDia

Overpressure 0,069 28,798827,5353bar

Overpressure 0,1 24,626323,6433bar

Overpressure 0,3 17,303316,8125bar

Supplementary Data at 0,069 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2,389841,9396kg

Used Flammable Mass 2,389841,9396kg

Overpressure Radius 18,79917,5354m

Distance to:

 - Ignition Source 2020m

 - Cloud Front/Centre 2020m

 - Explosion Centre 9,99989,99989m

Supplementary Data at 0,1 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2,389841,9396kg

Used Flammable Mass 2,389841,9396kg

Overpressure Radius 14,626513,6434m

Distance to:

 - Ignition Source 2020m

 - Cloud Front/Centre 2020m

 - Explosion Centre 9,99989,99989m

Supplementary Data at 0,3 bar

NoiteDia

Supplied Flammable Mass 2,389841,9396kg

Used Flammable Mass 2,389841,9396kg

Overpressure Radius 7,303536,81262m

Distance to:

 - Ignition Source 2020m

 - Cloud Front/Centre 2020m

 - Explosion Centre 9,99989,99989m
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Weather Conditions

\Prumo - UTE\Study\016.H-10 - jato horizontalPath:

NoiteDia

Wind Speed 3,24,3m/s

Pasquill Stability EC

Surface Roughness Length 951951mm

Surface Roughness Parameter 0,1700080,170008

Atmospheric Temperature 22,824,9degC

Surface Temperature 22,829,9degC

Relative Humidity 0,840,73fraction

140 140 of Date: 28/05/2015 Time: 15:37:58



FIREBALL REPORT Unique Audit Number:    11.946.419

Study Folder:    Prumo - UTE Phast 6.7

Prumo - UTE

Fireball

1. H-1 Fireball 1%

Base Case

Data

Global Weathers\Dia

\Prumo - UTE\Fireball\1. H-1 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 24,90

 0,73

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 5220.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Cm/s 4,30

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  5220.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 52,33

 7,89

 400,00

 

m

kW/m2

s

 104,67 mFireball Lift Off Height

Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  52,33  0,00  0,00

 0,00  55,49  17,90  0,00

 0,00  64,58  33,64  0,00

 0,00  78,50  45,32  0,00

 0,00  95,58  51,54  0,00

 0,00  113,76  51,54  0,00

 0,00  130,84  45,32  0,00

 0,00  144,76  33,64  0,00

 0,00  153,85  17,90  0,00

 0,00  157,00  0,00  0,00
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Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,89Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

19,78

Area 76.034,93

155,57Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

155,57

155,57

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s

Global Weathers\Noite

\Prumo - UTE\Fireball\1. H-1 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 22,80

 0,84

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 5220.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Em/s 3,20

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  5220.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 52,33

 7,89

 400,00

 

m

kW/m2

s

 104,67 mFireball Lift Off Height
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Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  52,33  0,00  0,00

 0,00  55,49  17,90  0,00

 0,00  64,58  33,64  0,00

 0,00  78,50  45,32  0,00

 0,00  95,58  51,54  0,00

 0,00  113,76  51,54  0,00

 0,00  130,84  45,32  0,00

 0,00  144,76  33,64  0,00

 0,00  153,85  17,90  0,00

 0,00  157,00  0,00  0,00

Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,89Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

19,78

Area 75.768,54

155,30Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

155,30

155,30

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s
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2. H-4 Fireball 1%

Base Case

Data

Global Weathers\Dia

\Prumo - UTE\Fireball\2. H-4 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 24,90

 0,73

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 4895.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Cm/s 4,30

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  4895.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 51,25

 7,76

 400,00

 

m

kW/m2

s

 102,50 mFireball Lift Off Height

Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  51,25  0,00  0,00

 0,00  54,34  17,53  0,00

 0,00  63,24  32,94  0,00

 0,00  76,88  44,39  0,00

 0,00  93,61  50,47  0,00

 0,00  111,40  50,47  0,00

 0,00  128,13  44,39  0,00

 0,00  141,77  32,94  0,00

 0,00  150,67  17,53  0,00

 0,00  153,76  0,00  0,00
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Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,76Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

20,03

Area 72.004,17

151,39Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

151,39

151,39

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s

Global Weathers\Noite

\Prumo - UTE\Fireball\2. H-4 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 22,80

 0,84

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 4895.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Em/s 3,20

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  4895.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 51,25

 7,76

 400,00

 

m

kW/m2

s

 102,50 mFireball Lift Off Height
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Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  51,25  0,00  0,00

 0,00  54,34  17,53  0,00

 0,00  63,24  32,94  0,00

 0,00  76,88  44,39  0,00

 0,00  93,61  50,47  0,00

 0,00  111,40  50,47  0,00

 0,00  128,13  44,39  0,00

 0,00  141,77  32,94  0,00

 0,00  150,67  17,53  0,00

 0,00  153,76  0,00  0,00

Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,76Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

20,03

Area 71.752,51

151,13Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

151,13

151,13

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s
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3. H-6 Fireball 1%

Base Case

Data

Global Weathers\Dia

\Prumo - UTE\Fireball\3. H-6 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 24,90

 0,73

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 5214.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Cm/s 4,30

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  5214.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 52,31

 7,89

 400,00

 

m

kW/m2

s

 104,63 mFireball Lift Off Height

Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  52,31  0,00  0,00

 0,00  55,47  17,89  0,00

 0,00  64,55  33,63  0,00

 0,00  78,47  45,31  0,00

 0,00  95,55  51,52  0,00

 0,00  113,71  51,52  0,00

 0,00  130,79  45,31  0,00

 0,00  144,71  33,63  0,00

 0,00  153,79  17,89  0,00

 0,00  156,94  0,00  0,00
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Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,89Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

19,79

Area 75.960,90

155,50Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

155,50

155,50

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s

Global Weathers\Noite

\Prumo - UTE\Fireball\3. H-6 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 22,80

 0,84

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 5214.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Em/s 3,20

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  5214.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 52,31

 7,89

 400,00

 

m

kW/m2

s

 104,63 mFireball Lift Off Height
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Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  52,31  0,00  0,00

 0,00  55,47  17,89  0,00

 0,00  64,55  33,63  0,00

 0,00  78,47  45,31  0,00

 0,00  95,55  51,52  0,00

 0,00  113,71  51,52  0,00

 0,00  130,79  45,31  0,00

 0,00  144,71  33,63  0,00

 0,00  153,79  17,89  0,00

 0,00  156,94  0,00  0,00

Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,89Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

19,79

Area 75.694,78

155,22Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

155,22

155,22

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s
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4. H-9 Fireball 1%

Base Case

Data

Global Weathers\Dia

\Prumo - UTE\Fireball\4. H-9 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 24,90

 0,73

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 4895.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Cm/s 4,30

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  4895.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 51,25

 7,76

 400,00

 

m

kW/m2

s

 102,50 mFireball Lift Off Height

Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  51,25  0,00  0,00

 0,00  54,34  17,53  0,00

 0,00  63,24  32,94  0,00

 0,00  76,88  44,39  0,00

 0,00  93,61  50,47  0,00

 0,00  111,40  50,47  0,00

 0,00  128,13  44,39  0,00

 0,00  141,77  32,94  0,00

 0,00  150,67  17,53  0,00

 0,00  153,76  0,00  0,00
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Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,76Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

20,03

Area 72.004,17

151,39Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

151,39

151,39

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s

Global Weathers\Noite

\Prumo - UTE\Fireball\4. H-9 Fireball 1%

Weather:

User-Defined Quantities

 22,80

 0,84

Ambient Temperature

Ambient Relative Humidity

 4895.00

 1,00

Potential Fireball Mass

Vapor Fraction

Gás natural Regas.Material

Flame Data 

Speed: Stability:  Em/s 3,20

fraction

fraction

degC

kg

DNV RecommendedCalculation Method

Vessel Burst Pressure (gauge)  61,21 bar

Actual Flammable Mass  4895.00 kg

Mass Modifcation Factor  3,00

Fireball Radius

Fireball Duration

Flame Emissive Power

Input and/or Output Quantities Input Output

 51,25

 7,76

 400,00

 

m

kW/m2

s

 102,50 mFireball Lift Off Height
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Flame Co-ordinates

X Z R Phi

m m m deg

 0,00  51,25  0,00  0,00

 0,00  54,34  17,53  0,00

 0,00  63,24  32,94  0,00

 0,00  76,88  44,39  0,00

 0,00  93,61  50,47  0,00

 0,00  111,40  50,47  0,00

 0,00  128,13  44,39  0,00

 0,00  141,77  32,94  0,00

 0,00  150,67  17,53  0,00

 0,00  153,76  0,00  0,00

Radiation Intensity Ellipse

Observer Inclination

Calculated Quantities

User-Defined Quantities

 7,76Exposure Duration

Variable deg

s

Ellipse Results

Observer Orientation degVariable

m 1,00Effect Height

20,03

Area 71.752,51

151,13Effect Distance

Downwind semi-axis (A)

Crosswind semi-axis (B)

Offset Ratio (D)

View Factor

Lethality Level

Dose Level

Incident Radiation Level:

1,00

0,05

4.219.984,47

151,13

151,13

0,00

kW/m2

%

m2

m

m

m

Probit Level  2,67

(W/m2)^Probit N.s
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório Técnico cumpre o contrato de consultoria firmado com a   
empresa DH PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA mediante subcontratação desta consultoria 
técnica para execução de  atividade complementar, específica e especializada,  prevista 
em seu contrato com a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A para a perfuração de 02 
poços de pesquisa e de 01 piezômetro,  visando  subsidiar a realização dos estudos 
hidrogeológicos, ora apresentados, da área de implantação do Superporto do Açu 
localizado no Município de São João da Barra na região nordeste do Estado do Rio de 
Janeiro.  

Os estudos tiveram como foco o aqüífero Emboré,  considerado o principal manancial 
subterrâneo existente na região, fonte de suprimento hídrico do complexo portuário em 
tela, cujo potencial de produção aumenta de oeste para leste em função do gradativo 
acréscimo (aumento) da sua espessura (sedimentar) em direção ao mar. Localizada na  
bacia de Campos, a formação Emboré constitui o topo da seqüência sedimentar, tendo 
seu limite oeste representado pelo contato com os sedimentos quaternários nas 
imediações da R.M. de Campos do Goitacazes, limitando-se ainda ao sul e a norte com a 
Formação Barreiras, de caráter impermeável ou pouco permeável, respectivamente pelos 
falhamentos tectônicos do Farol de São Tomé – Ururaí e  de São João da Barra – Campos, 
ao longo da margem direita do Rio Paraíba do Sul. 

Os procedimentos metodológicos adotados tiveram como principal objetivo a 
formulação de um modelo matemático de simulação analítica, utilizado  na análise do 
comportamento do manancial no que tange a definição das condições de  atendimento 
da demanda futura do Superporto e a avaliação dos Recursos Totais Explotáveis de água 
subterrânea na sua área de implantação. 

Conforme os objetivos definidos no contrato, as principais questões analisadas no 
presente relatório relativas á sustentabilidade da produção de água para abastecimento 
do complexo industrial, foram as seguintes:  

• Análise da geologia regional e local da parte emersa da bacia de Campos, 
estabelecendo as relações estratigráficas, litológicas e estruturais entre as 
seqüências sedimentares para identificação dos aqüíferos e aquitardos; 

• Definição dos parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero Emboré tendo em vista a 
análise da evolução dos rebaixamentos dos níveis de água nos poços e das 
interferências recíprocas, através da interpretação dos testes de bombeamento 
realizados em poços de pesquisa visando a  utilização da modelação analítica; 
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• Definição do modelo conceitual relativo á caracterização dimensional e hidráulica 
do manancial estudado, como base para a formulação e configuração do modelo 
de simulação analítica utilizado; 

• Definição das condições de atendimento sustentável da demanda do Superporto 
do Açu no período 2013 – 2040 com base no modelo analítico do aqüífero, 
definindo o número de poços necessários, vazões e níveis dinâmicos alcançados 
nos poços, definindo também o  comportamento piezométrico regional e local; 

• Análise de sensibilidade das interferências entre poços em função da variação do 
espaçamento entre eles; 

• Análise de diversos dispositivos de captação variando o número de poços e a 
vazão total produzida tendo em vista a definição da Potencialidade local do 
aqüífero Emboré e dos Recursos Explotáveis de água subterrânea no período 
2013 – 2040 atendendo ao conceito de sustentabilidade na definição de tais 
recursos. 

O estudo realizado representa um importante diagnóstico para garantir o futuro 
abastecimento de água do complexo portuário,  constituindo suporte técnico abalizado e 
fundamentado para se desenvolver a explotação do manancial em bases consistentes e 
seguras. Espera-se, portanto,  que os resultados obtidos possam dar os subsídios 
necessários á empresa LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A para a tomada das 
decisões relativas ao futuro abastecimento de água do Superporto do Açu. 
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2 SÍNTESE DOS ESTUDOS – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo apresenta-se uma síntese dos estudos realizados com o objetivo de 
permitir aos níveis executivos da empresa contratante uma leitura mais direta e objetiva 
dos aspectos relevantes abordados, assim como das principais conclusões e 
recomendações:  

2.1 - A área de implantação do Superporto do Açu esta localizada na parte emersa  da  
bacia de Campos situada na margem atlântica continental sudeste  ocupando uma 
superfície de aproximadamente 100.000 km2, abrangendo o sul do Estado do Espírito 
Santo e o nordeste do Estado do Rio de Janeiro, entre os paralelos 21°S e 23°S. É limitada 
em sua porção norte pelo Alto de Vitória  com a Bacia do Espírito Santo e ao sul pelo Alto 
de Cabo Frio com a Bacia de Santos. 

 

Fig. 1 -  Localização da Bacia Sedimentar de Campos 

2.2 - A ocorrência de água subterrânea na parte emersa da Bacia de Campos está 
diretamente relacionada a sua evolução estratigráfica e tectônica, onde os grandes 
lineamentos geológicos que ocorreram no sudeste brasileiro determinaram a ocorrência 
de diversas falhas de basculamento na direção NE / SW. Na parte emersa da bacia,  o 
substrato cristalino foi reativado por falhas de ruptura em direções aproximadamente 
perpendiculares ao lineamento, permitindo a moldagem da estrutura geológica em três 
principais blocos tectônicos, formando nos lados norte e  sul, os Altos Estruturais de São 
Francisco do Itabapoana e de Quissamã, tendo no centro o bloco rebaixado de 
Campos/São João da Barra. Neste bloco central ocorre sedimentos quaternários, e na 
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medida que se aproxima da costa, o topo da formação Emboré, de idade terciária, 
representando a unidade de maior importância hidrogeológica em toda a região. (Figura 
2)  

 

Fig. 2 - Ocorrência e Distribuição das Formações Geológicas em Superfície 

2.3 - No bloco central ocorrem os principais aqüíferos da bacia de Campos, onde se 
localiza, nas imediações do litoral, o Superporto do Açu. Esses aqüíferos de grande 
importância para as respectivas áreas de influência são: 

a – Aqüífero Aluvionar na região de Campos do Goitacazes; 

b – Aqüífero da Formação Emboré, localizado ao longo da costa litorânea; 

O aqüífero da Formação Emboré representa o principal manancial subterrâneo do 
Estado do Rio de Janeiro, sendo atualmente a fonte de água doce para o abastecimento 
de diversas cidades de toda a região nordeste desde a R.M. de Campos dos Goitacazes até 
diversas comunidades litorâneas de São João da Barra, localizadas ao longo e próximas da 
costa atlântica. Constitui o aqüífero a ser captado através de poços profundos para o 
abastecimento de água do projeto do Superporto de Açu. 

2.4 - O aqüífero Emboré  inicia-se a oeste  limitado com os  aluviões pela falha de 
Tocos / Poço Gordo,  aumentando de espessura em direção ao mar, alcançando cerca de 
350 metros no litoral na região do Porto, com leve aumento de espessura para sul, até a 
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Cidade de Farol de São Tomé. A sua seção inferior – Emboré Inferior - é 
predominantemente arenosa quartzoza, enquanto a seção superior – Emboré Superior - 
de características confinantes, apresenta  uma litologia predominante arenosa com 
intercalações monótonas de folhelhos de cor esverdeada e arenitos argilosos. A partir da 
falha de Tocos o aqüífero Emboré extende-se superficialmente em direção  ao mar,  com 
os sedimentos se aprofundando e adquirindo maiores condições de confinamento em 
função da ocorrência dos níveis superiores mais espessos e argilosos de Emboré Superior 
ao longo  da faixa compreendida entre as cidades de Atafona e Farol de S.  Tomé, e 
espessura do nível confinante estimada de  130  metros  nas proximidades do litoral. 

2.5 - Os estudos hidrogeológicos assentaram-se principalmente nos resultados 
obtidos na perfuração de 02 poços tubulares profundos (P01-Pesq. e P02-Pesq) e de 01 
piezômetro (Pz/P02-Pesq.) com profundidade similares, executados como parte do 
escopo dos trabalhos visando a avaliação do potencial disponível de água subterrânea na 
área do projeto do Porto de Açu. Os poços tiveram inicialmente um caráter de pesquisa 
tendo em vista a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero terciário, a 
partir de testes de bombeamento (testes de aqüífero e de produção) realizados no final 
das perfurações. Para a determinação do coeficiente de armazenamento do aqüífero 
Emboré foi especialmente perfurado o piezômetro Pz/P02 posicionado a 30 metros do 
poço P02.  

2.6 - Os poços P01 e P02 apresentam características construtivas similares: 

- Profundidades : 252 metros (P02), 257 metros (P01); 
- Diâmetros de perfuração: 24” e 17 ½ “; 
- Diãmetro de revestimento e filtros em PVC de  8”; 

O  piezômetro foi perfurado com características construtivas adaptadas a sua 
condição visando também a investigação da salinidade da água em maiores 
profundidades: 

- Profundidade Total : 350 metros, profundidade útil 255,20 metros;   
- Diâmetros de perfuração: 22” e 15 “; 
- Diâmetro de revestimento e filtros em PVC :  6”; 

2.7 – A interpretação dos testes de bombeamento contínuo de 24 horas de duração 
forneceu os seguintes valores dos parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero Emboré:  

Poço P.02 

- Transmissividade : T= 4,57.10-03 m2/seg 
- Condutividade Hidráulica : k = 3,59.10-02 m/seg 
 

Piezômetro Pz/P02 

- Transmissividade : T= 4,97.10-03 m2/seg 
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- Condutividade Hidráulica : k = 3,91.10-04 m/seg 
- Coeficiente de Armazenamento : S= 4,47.10-04 

Poço P.01 

- Transmissividade : 1,48.10-02 m2/seg  
- Condutividade Hidráulica : k = 1,16.10-03 m2/seg 
 

No modelo analítico foram adotados os parâmetros obtidos no teste do poço P02 com  
observações dos rebaixamentos do nível de água no piezômetro Pz/P02 que reflete as 
condições de interferência a distância do poço bombeado. 

Os testes de produção do tipo sucessivo no poço P02 e escalonado no poço P01 
forneceram as seguintes equações características de operação dos poços para diferentes 
vazões Q (m3/seg) e para qualquer tempo t (seg); 

- Poço P02: (237,09 + 17,413 Ln t).Q + 1652. Q2 

- Poço P01: (176,97 + 5,376 Ln t).Q + 342. Q2 

sendo: 1652 seg2/m5 e 342 seg2/m5 os coeficientes de perda de carga (C), 
respectivamente, dos poços P02 e P01. 

2.8 – Os dados históricos relativos á explotação do principal manancial subterrâneo da 
bacia de Campos e sobre ás condições operacionais dos poços são precários ou mesmo 
inexistentes, resumindo-se ás fichas técnicas de conclusão de poços elaboradas pelas 
empresas de perfuração, contendo escassos elementos informativos sobre o aqüífero 
captado.  

Segundo informações da CEDAE os primeiros poços perfurados em 1980 captaram o 
aqüífero aluvionar nas imediações de Campos, nas localidades de Goitacazes, Donana e 
Tocos,  com profundidades de 40 até 100 metros chegando a produzir vazões de até 100 
l/seg. em Donana,  porém com problemas de qualidade da água devido o alto teor de 
ferro. Posteriormente, a partir  de 1988 foram perfurados os poços mais profundos 
captando o aqüífero Emboré para o abastecimento das localidades de Barcelos, Grussai, 
Atafona e Cajueiro chegando mais recentemente aos poços para o suprimento hídrico do 
complexo portuário. 

Levantamentos realizados por técnicos da CEDAE e da LLX AÇU OPERAÇÕES 
PORTUÁRIAS S.A obtiveram  os dados operacionais históricos disponíveis e realizaram 
medições atualizadas de nível de água em julho-agosto de 2013 com levantamento das 
vazões atuais bombeadas nos poços de abastecimento público e nos poços do Superporto 
do Açu, os quais serviram de subsídio básico para a formulação e configuração do modelo 
analítico do aqüífero Emboré.  



 

15 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

2.9 – Considerando os aspectos geológicos e hidrogeológicos da região anteriormente 
analisados,  a  etapa seguinte consistiu na idealização  do modelo conceitual  do aqüífero 
Emboré considerando as condições de ocorrência das águas subterrâneas no que se 
refere a geometria do sistema e  condições hidráulicas do escoamento subterrâneo, 
servindo de base para a formulação do modelo matemático do aqüífero.  

Os principais aspectos considerados na  idealização do modelo conceitual foram os 
seguintes:  

i) Aqüífero Emboré totalmente confinado, sem recarga por filtração vertical 
descendente, de extensão limitada, espessura progressivamente crescente de 
oeste para leste alcançando até 350 metros nas imediações do litoral. 

ii) Com relação a geometria, o  aqüífero Emboré encontra-se ao sul limitado pela 
falha de Quissamã constituindo um limite impermeável em função da ocorrência  
de bloco alçado recoberto pela formação Barreiras de baixa condutividade 
hidráulica. 

Ao norte o aqüífero mostra-se também lateralmente limitado pela falha da Barra 
do Itabapoana constituindo o bloco alçado de São Francisco de Itabapoana,  onde 
também é recoberto pela formação Barreiras constituindo igualmente, um limite 
lateral de fluxo nulo. 

A oeste o aqüífero Emboré apresenta condições de continuidade hidráulica com os 
sedimentos aluvionares presentes, em toda a região de Campos do Goitacazes, 
constituindo limite de recarga pela continuidade hidráulica com a seção inferior 
confinada do aqüífero Emboré. 

iii) Na direção leste o aqüífero prolonga-se pelo mar adentro ocorrendo a partir de 
determinada distância do litoral o inicio de uma transição gradativa de água doce 
para água salgada configurando a interface salina.  

iv) Em profundidade os sedimentos da formação Emboré encontram-se assentados 
sobre sedimentos constituídos predominantemente por margas, folhelhos e 
carbonatos impuros da formação Ubatuba, a qual constitui o substrato pouco 
permeável onde dominam condições de fluxo nulo.   

v) Em escala regional, toda a seqüência sedimentar predominantemente arenosa da 
formação Emboré, poderia ser considerada um aqüífero único, hidraulicamente 
indivisível com características de sistema do tipo livre ou semi-livre. Entretanto, a 
litologia dominante na seção superior, representada por uma sucessão vertical de 
estratos argilosos pouco permeáveis intercalados a níveis arenosos apontam para 
condições de fluxos desfavoráveis no sentido vertical. Tais condições sugerem a 
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separação da formação Emboré em dois sub-níveis aqüíferos, sendo o superior, 
predominantemente mais argiloso, caracterizado por forte anisotropia, 
condutividades hidráulicas verticais sensivelmente menores que as horizontais, 
em função da presença de horizontes argilosos sucessivos no sentido vertical, que 
conferem condições de camada confinante dos arenitos basais. 

vi) O nível aqüífero inferior apresenta valores de condutividade hidráulica maiores 
que os do nível aqüífero superior, fluxos horizontais intensos e localmente 
convergentes para os  atuais centros de produção de água subterrânea, 
assumindo  condição de sistema  confinado pelo  sub-nível superior 

vii) Com relação a química das águas subterrâneas, o aqüífero Emboré inferior na 
área do projeto apresenta águas de excelente qualidade química atendendo aos 
padrões vigentes de potabilidade. Entretanto, o aqüífero encontra-se 
potencialmente vulnerável á futuras contaminações salinas levando-se em conta  
a possibilidade  de deslocamento da interface salina de oeste para leste em 
direção ao continente, na  dependência das descargas futuras dos poços e das 
condições hidráulicas dominantes no aqüífero, aspectos esses que deverão ser 
analisados em futuros estudos específicos. Além disso, foram detectadas águas 
salobras em poços nas proximidades dos limites do  bloco de Quissamã que 
poderão migrar em direção aos centros de bombeamento na área do projeto. 

Vale ressaltar ainda a presença de águas salobras ou salinizadas  relacionadas aos 
mangues que ocorrem na região – e principalmente nos níveis arenosos da seção 
superior da formação Emboré, os quais entretanto parecem isoladas e sem 
possibilidades de migração vertical em função das intercalações argilosas 
impermeáveis presentes na unidade superior da seqüência sedimentar. 

As figuras apresentadas a seguir ilustram os aspectos conceituais considerados para o 
aqüífero Emboré.  
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Figura 7.1- Perfil Transversal Norte –Sul Regime Inicial Estacionário 
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2.10 - A etapa seguinte do estudo consistiu na análise do aprofundamento histórico 
dos níveis de água na área do Complexo Industrial do Porto de Açu em decorrência da 
exploração do aqüífero terciário através de  poços situados na sua área de influência, 
iniciados em 1987 com a perfuração do poço para o abastecimento da localidade de 
Barcelos continuando  até o presente com os poços destinados ao abastecimento  de 
diversas cidades e mais recentemente do Superporto em tela. A análise se faz necessária 
para dar consistência e respaldar as previsões a serem realizadas com respeito ao 
aprofundamento dos níveis de água na área do projeto em conseqüência da continuidade 
da exploração do manancial subterrâneo através de novos poços a serem perfurados para 
atendimento da demanda futura, tendo-se para tanto utilizado um programa de 
computador denominado MODELO SIMAQ – Simulação Analítica de Aqüíferos.   

2.11 – O modelo foi formatado com base no condicionamento geológico e 
hidrogeológico definido no  modelo conceitual, tendo sido inicialmente configurado para 
a simulação das condições piezométricas atuais do aqüífero Emboré submetido á  
explotação desde o ano de 1988 (25 anos) até a presente data. As configurações 
estabelecidas envolveram os seguintes aspectos do condicionamento do aqüífero: 

• Condições piezométricas iniciais 

• Comportamento hidrodinâmico  

• Limites hidrogeológicos laterais  

• Parâmetros hidráulicos  

• Localização dos poços 

• Regime de operação dos poços 

• Raio efetivo dos poços 

• Coeficientes de perdas de carga turbulentas (C) 

• Níveis piezométricos iniciais  

2.12 -  A superfície piezométrica atual foi delineada a partir de medições realizadas 
nos poços existentes na área de influência do projeto, durante os meses de julho e 
agosto de 2013 por técnicos da CEDAE juntamente com técnicos do Superporto do Açu. 

Comparando a superfície piezométrica atual simulada pelo modelo Simaq com a 
superfície atual observada, verifica-se grande aderência entre os valores envolvidos. 
Nota-se tanto na superfície observada como na simulada a presença de cones de 
depressão, ainda incipientes, localizados nas mesmas  áreas onde se concentra a 
exploração do aqüífero. Verifica-se em ambos os casos a ocorrência de uma linha 
divisória do escoamento subterrâneo entre os cones de depressão, com os fluxos se 
dirigindo, de um lado para o cone de Grussaí e do outro para o cone em formação do 
Superporto do Açu. 

2.13 - Outra verificação da validade do modelo conceitual adotado pode também 
ser feita mediante comparação entre a cota piezométrica do NE  do poço de pesquisa 
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P.02 medida antes de ser iniciado o teste de bombeamento contínuo (6,09 metros = 
cota boca poço – NE; = 8,00 – 1,91 = 6,09 metros) com a cota do NE calculada pelo 
modelo configurando na simulação vazão nula  para o referido poço P.02 (5,04  metros 
= 8,00 – 2,96 = 5,04 metros) – Planilhas computacionais,  Anexo 13.8.i  - Simulação 
PORTOA01.OUT 

 

Poço Cota terreno 
(Z) 

Prof. NE (m) Cota piezométrica NE (m) 

P.02 – medição atual 8,00 1,91 6,09 
P.02– antes do teste de 
bombeamento 
(simulação  modelo) 

8,00 2,96 5,04 

 

Por outro lado, comparando o ND medido no final do teste poço P.02 após 24 horas 
de bombeamento contínuo configurando para o poço P.02 a vazão de teste de 80 
m3/hora, obtêm-se valores muito similares aos valores calculados pelo modelo (Anexo 
13.8.ii – Simulação PORTOB02.OUT) conforme mostrado na tabela a seguir, reiterando 
mais uma vez  a validade do modelo de simulação adotado para as previsões sobre o 
comportamento futuro do aqüífero quanto a evolução futura  dos níveis estáticos e 
dinâmicos nos novos poços programados. 

 

Poço Cota terreno (Z) Prof. ND (m) Cota piezométrica ND (m) 

P.02–medição no  final 
do teste  

8,00 11,94 -3,94 

P.02–simulação 
modelo 

8,00 12,72 -4,72 

 

2.14 – As simulações seguintes tiveram por objetivo analisar o comportamento do 
aqüífero com relação as possibilidades de atendimento das demandas futuras, no período 
2014 – 2040, conjuntamente,  tanto do Superporto  como para as necessidades de 
abastecimento público/industrial da área de influência correspondente ao município de 
São João da Barra. Inicialmente foram estimadas as demandas públicas/industriais do 
município com base em dados bibliográficos utilizando a metodologia proposta nos 
estudos da (1) HTA-Hidrogeologia e Tratamento de Água Ltda. A partir de uma população 
residente/flutuante estimada em 70632 habitantes em 2013 foi estimada uma população 
de 122169 pessoas em 2040, correspondendo a demandas de respectivamente, 1103,62 
m3/hora em 2013 e de  1908,79 m3/hora em 2040. Para o atendimento das demandas ao 
longo do tempo serão necessários 17 novos poços distribuídos da forma seguintes: 06 
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poços em 2014, 02 em 2015, 04 em 2029 e 05 em 2030 para o atendimento 
complementar das demandas de: Atafona, Grussai/Ilha de Grussai, Perigoso, Cajueiro, 
Barcelos/Poço Gordo, Pipeiras, Praias Açu 1 e 2, Mato Escuro e Sabonete. 

Com relação as demandas futuras do Superporto, foram estimadas pela LLX em 
11356 m3/dia correspondendo aproximadamente a 450 m3/hora, dividida em 02 etapas, a 
primeira de 5370 m3/dia e a segunda de 5985 m3/dia. Tais demandas poderão ser 
atendidas através da perfuração de 05 novos poços com vazão máxima possível de 90 
m3/hora em função da disponibilidade de bombas submersas para instalação nos poços 
com projeto definido de câmara de bombeamento de 8”, conforme discutido no relatório. 
Os novos poços  deverão ser assim distribuídos: 03 em 2014 e 02 em 2015. 

2.15 - A superfície piezométrica foi simulada pelo modelo para o aqüífero terciário 
em 2040 em conseqüência da entrada em operação dos 17 novos poços de 
abastecimento público/industrial e dos 05 novos poços do Superporto a partir de 2015 
sendo as planilhas computacionais apresentadas no Anexo 13.8iii – Simulação 
PORTOC03.OUT. 

Analisando o delineamento piezométrico nota-se o aprofundamento dos cones de 
depressão, presentes de forma ainda incipiente em 2013, tanto na área do complexo 
industrial como na área de Atafona – Grussai, passando, em ambos os casos, de cotas 
positivas superficiais em torno de 4 metros em 2013 para cotas negativas de -20 metros 
em 2013, nas respectivas regiões centrais mais influenciadas. Os poços existentes 
continuando com suas vazões atuais, terão seus níveis dinâmicos também aprofundados 
em função das novas interferências, estimando-se os  seguintes valores apresentados na 
tabela a seguir: 

 

POÇOS EXISTENTES NÍVEIS DINÂMICOS  

ESTIMADOS EM 2040 (metros) 

P01.PA – Minas Rio 28,61 

P02.PA – OSX 1 28,40 

P03.PA – OSX 2 33,70 

P04.PA – ESC. LLX 33,65 

P08.PA – P02. Pesq. 39,31 

P09.PA – P01.Pesq. 26,90 

P05.PA – Techinip 30,28 

P06.PA – OSX 3 30,88 

P07.PA – NOV. 33,60 

P07b.PA – Visitante 29,40 

P10.PA – Novo (P2b) 31,40 
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P11.PA – Novo (P2c) 36,62 

P12.PA – Novo  37,36 

P13.PA – Novo  37,23 

P14.PA – Novo  36,23 

 

Os resultados obtidos demonstram, a viabilidade técnica do atendimento conjunto 
das demandas do Superporto e do abastecimento público regional, não se visualizando 
qualquer comprometimento futuro do manancial em termos quantitativos no que tange 
aos recursos potenciais existentes de água subterrânea, na medida em que o 
aprofundamento dos níveis piezométricos nas zonas mais influenciadas dos cones (≈ 24 
metros), especialmente na área do Superporto,  corresponde tão somente a um  
abatimento de  cerca de 17% da carga piezométrica original disponível: 141,30 m.c.a = 
espessura da camada confinante (130 metros)  + cota piezométrica inicial (11,30 metros,  
item 8.2i do relatório).  Conclui-se, portanto, pela total viabilidade da produção 
complementar de 450 m3/hora através de uma bateria de 05 poços com espaçamento 
básico de 500 metros, tendo em vista o atendimento da demanda futura do complexo 
portuário.  

2.16 - Para verificar a sensibilidade do aprofundamento piezométrico e dos níveis 
dinâmicos nos poços ao espaçamento entre eles, foram realizadas diversas simulações da 
bateria de 05 novos poços para a produção complementar de 450 m3/hora. 

Mantendo-se a mesma configuração do modelo analítico foram alteradas apenas as 
distâncias entre poços passando de 500 metros, para 1000, 1500 e 2000 metros 
simulando em cada caso o aprofundamento dos níveis piezométricos e dos níveis 
dinâmicos nos poços.  

Considerando os valores calculados pelo modelo para o  piezômetro Pz/P.02-Pesq., 
verifica-se a ocorrência de uma variação muito pequena (1,61 metros)  no 
aprofundamento piezométrico entre as  distâncias de 500 a 2000 metros, evidenciando a 
pouca sensibilidade do declínio potenciométrico ao aumento da distância entre poços. O 
quadro seguinte resume os resultados das simulações realizadas, cujas planilhas 
computacionais  principais são apresentadas no Anexo 13.8iv. 

 

SIMULAÇÕES ESPAÇAMENTO  

(metros) 

COTA PIEZ. PZ/P.02 - 2040 

(metros) 

PORTOC03.OUT 500  -23,34 

PORTOD04.OUT 1000  -22,67 

PORTOE05.OUT 1500  -22,15 

PORTOF06.OUT 2000  -21,73 
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2.17 - Com base nas conceituações apresentadas de Potencialidade e de Recursos 
Explotáveis de água subterrânea em determinado aqüífero de uma região, tais recursos  
foram estimados na área do Superporto a partir dos resultados de várias simulações 
envolvendo um número crescente de poços com vazões de 90 m3/hora/poço,  totalizando 
uma descarga suplementar máxima de 3150 m3/hora (875 l/seg) para uma bateria de 35 
novos poços. A primeira simulação corresponde a uma  bateria de 05 poços para uma 
produção total de 450 m3/hora. As demais simulações referem-se a baterias que 
aumentam de 5 em 5 o número de poços, correspondendo, portanto, a descargas de 
respectivamente:  

• 900 m3/hora para a bateria de 10 poços; 

• 1350 m3/hora para 15 poços; 

• 1800 m3/hora para 20 poços; 

• 2250 m3/hora para 25 poços; 

• 2700 m3/hora para 30 poços; 

• 3150 m3/hora para 35 poços; 

A disposição geométrica dos poços é apresentada na esquematização a seguir: 

 

                                                                           1000 m                                                                                                                                                                                   

  N             P19.PA P29.PA P39.PA 

              P18.PA P28.PA P38.PA 

 P17.PA P27.PA P37.PA 

                   500 m P16.PA P26.PA P36.PA 

 P15.PA P25.PA P35.PA 

P44.PA P104PA P24.PA P34.PA 

P43.PA P13.PA P23.PA P33.PA 

P42.PA P12.PA P22.PA P32.PA 

P41.PA P11.PA P21.PA P31.PA 

P40.PA P10.PA P20.PA P30.PA 

 

Resultados: 

i) Bateria de 05 poços – Produção Complementar de 450 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresenta cotas piezométricas de -22,00 metros 
em relação ao nível do mar, correspondendo a um rebaixamento da ordem de 26 metros 
na zona central mais deprimida, em relação ás condições piezométricas atualmente 
observadas. As planilhas computacionais do modelo são apresentadas no Anexo 13.8.v – 
Simulação PORTOL12.OUT. 
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ii)  Bateria de 10 novos poços – Produção Complementar de 900 m3/hora 

O aprofundamento do cone de depressão alcança cotas piezométricas negativas de -
34,00 metros em relação ao nível do mar, correspondendo a um rebaixamento da ordem 
de 38 metros na zona central mais deprimida, em relação ás condições piezométricas 
atuais (2013). As planilhas computacionais do modelo são apresentadas no Anexo 13.8 vi 
– simulação PORTOG07.OUT. Observa-se também a tendência de  alongamento do cone 
de depressão na direção norte-sul em função da disposição dos poços da  bateria nesse 
mesmo sentido.  

iii)  Bateria de 15 novos poços – Produção Complementar de 1350 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de (-44,00 ) na 
zona mais influenciada do cone de depressão.  

Planilhas computacionais : Anexo 13.8.vii  - Simulação PORTOH08.OUT 

iv) Bateria de 20 novos poços - Produção Complementar de 1800 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de (-54,00 ) na 
zona mais influenciada do cone de depressão.  

Planilhas computacionais : Anexo viii - Simulação PORTOI09.OUT 

v) Bateria de 25 novos poços - Produção Complementar de 2250 m3/hora 

Superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de (-66,00 ) na 
zona mais influenciada do cone de depressão. 

Planilhas computacionais : Anexo ix – Simulação PORTOJ10.OUT 

vi) Bateria de 30 novos poços - Produção Complementar de 2700 m3/hora 

Superfície Piezométrica em 2040 apresentando cotas de (- 78,00 ) na zona mais 
influenciada do cone de depressão.  

Planilhas computacionais : Anexo 13.8x - Simulação PORTOK11.OUT 

vii)  Bateria de 35 novos poços - Produção Complementar de 3150 m3/hora 

A superfície piezométrica em 2040 apresentando cotas piezométricas de (-88,00 ) na 
zona mais influenciada do cone de depressão. Planilhas computacionais : Anexo 13.8xi – 
Simulação PORTOM13.OUT 
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2.18 – Conforme a conceituação de Recursos Explotáveis de um aqüífero definiu-se 
como parâmetro de sustentabilidade hídrica na área do Superporto o alcance da cota 
piezométrica mínima de (-60,00) metros abaixo do nível do mar, correspondente ao 
declino de 50% da carga potenciométrica inicial disponível no início da explotação do 
manancial na década de 80 na região de influência do projeto. 

2.19 - Representando em  gráfico as cotas piezométricas simuladas em função das 
descargas dos respectivos dispositivos de captação, verifica-se que a produção máxima 
complementar de água subterrânea para que a superfície piezométrica do aqüífero 
terciário não exceda o limite da cota (-60,00 metros) no ano 2040 é de 2070 m3/hora 
(575 l/seg) correspondendo a perfuração de 23 novos poços na área do Superporto a 
partir de 2013. 

 

 
Figura 11.8 – Relação entre as Cotas Piezométricas nas Zonas Centrais dos Cones de Depressão e 

as Descargas dos Dispositivos de Captação Simulados 

 

A produção complementar de 2070 m3/hora corresponde, portanto, aos Recursos 
Explotáveis existentes na área do complexo portuário de acordo com os conceitos e 
definições do capítulo 11 do relatório. Os recursos mobilizáveis ou a potencialidade do 
aqüífero na área corresponde a soma da disponibilidade efetiva (produção dos poços 
existentes) com os recursos explotáveis  de 2070  m3/hora. O quadro atual relativo á 
explotação futura dos recursos hídricos subterrâneos na área do Superporto é, em 
síntese, o seguinte: 
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Recursos de Água Subterrânea Poços Existentes Produção Atual 

(m3/hora) 

 

 

 

 

Disponibilidade Efetiva Atual 

(a) 

P01.PA - MINAS RIO  

 

 

 

 

668 

(185 l/seg)  

P02.PA -  OSX 1 

P03.PA –OSX 2 

P04.PA – ESC. LLX 

P08.PA – P02.PESQ. 

P09.PA – P01.PESQ. 

P05.PA – TECHINIP. 

P06.PA – OSX 3. 

P07.PA – NOV.. 

P01.PA - MINAS RIO 

 

Recursos de Água Subterrânea Novos Poços Produção Máxima 

Futura 

(m3/hora) 

 

 

 

Recursos Explotáveis(2013 – 2040)  

(b) 

Máximo de 23 novos poços a 

partir de 2013 :  

90 m3/hora/poço 

 

2070 

(575 l/seg) 

 

Recursos Potenciais ou 

Potencialidade do Aqüífero na 

Área do Superporto (2013 – 2040) 

(a+b) 

 

Total de poços atuais e futuros  

 

2738  

(760 l/seg) 

A disponibilidade efetiva atual de 668 m3/hora junto com a produção 
complementar prevista de 450 m3/hora totalizando 1118 m3/hora para atendimento da 
demanda atual e futura, corresponde a 54% dos recursos explotáveis existentes na área e 
a 40 % da potencialidade hídrica do aqüífero local. Conclui-se, portanto, que os recursos 
de água subterrânea armazenados do aqüífero Emboré são amplamente suficientes para 
o atendimento das necessidades do projeto oferecendo ao mesmo tempo ampla garantia 
de sustentabilidade hídrica em termos de quantidade de água disponível.  

Ressalte-se, porém, que os aspectos ligados a preservação da qualidade da água á 
luz dos riscos potenciais de contaminação ou intrusão marinha ou por migração de 
contaminantes salinos das áreas laterais limítrofes onde ocorrem evidências de água 
salobra, não fizeram parte do escopo do presente trabalho, devendo ser objeto de 
futuros estudos, específicos sobre a questão. 



 

26 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

3 GEOLOGIA DA BACIA DE CAMPOS 

A bacia de Campos está localizada na margem continental sudeste e ocupa uma área 
de aproximadamente 100.000 km2, abrangendo o sul do Estado do Espírito Santo e o 
nordeste do Estado do Rio de Janeiro, entre os paralelos 21°S e 23°S. É limitada em sua 
porção norte pelo Alto de Vitória com a Bacia do Espírito Santo e ao sul pelo Alto de Cabo 
Frio com a Bacia de Santos. 

 
Figura 3.1 - Localização da Bacia Sedimentar de Campos 

 

A principal  importância da bacia de Campos se deve às suas reservas comprovadas 
de óleo e gás natural que, em 31 de dezembro de 2002, foram calculadas em 8,5 bilhões 
de barris de óleo e 125,3 bilhões de metros cúbicos de gás, respectivamente, totalizando, 
naquela data, 9,2 bilhões de barris de óleo equivalente - boe (óleo e gás). Este volume 
representa cerca de 84% da reserva do país: 11,01 bilhões de boe.  

Na parte emersa da bacia a sua importância se deve principalmente á ocorrência de 
aqüíferos de elevado potencial, destacando-se o aqüífero aluvionar presente na região da 
cidade da Campos do Goitacazes e o aqüífero confinado costeiro da formação Emboré, 
que se constitui na principal reserva de água subterrânea do Estado do Rio de Janeiro. 

A origem e a evolução tectono-estratigráfica da bacia de Campos assemelham-se às 
das demais bacias brasileiras da margem leste, cuja origem está relacionada com o 
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rompimento do supercontinente de Gondwana. A bacia de Campos é embasada por 
rochas pré-cambrianas de natureza gnáissica, recobertas por derrames basálticos e 
camadas vulcanoclásticas eocretáceas da Formação Cabiúnas, que constituem o assoalho 
de todo o preenchimento sedimentar da bacia. 

Discordantemente com a Formação Cabiúnas se depositaram as rochas aptianas da 
Formação Lagoa Feia, que incluem conglomerados polimíticos, arenitos, folhelhos ricos 
em matéria orgânica, siltitos e coquinas, definindo uma seqüência completa de 
sedimentação lacustre. As coquinas formam camadas com espessuras entre 15 m e 50 m, 
nomeadas de Membro Coqueiros. O Membro Retiro designa uma suíte evaporítica, 
apresentando intercalações rítmicas de anidrita e halita. 

Dos evaporitos deste membro se originam grandes domos salinos, que perfuram boa 
parte das rochas sedimentares sobrejacentes. Durante o intervalo Albiano-Cenomaniano, 
predominam as condições marinhas, quando são depositadas concordantemente com a 
Formação Lagoa Feia as rochas da Formação Macaé. O Membro Quissamã, 
informalmente chamado de Macaé inferior ou Macaé Água Rasa, consiste de calcarenitos 
e calcirruditos oolíticos, por vezes dolomitizados. A sucessão vertical inclui camadas de 
calcilutito, marga e folhelho, um pacote conhecido como Membro Outeiro. Corpos de 
areias turbidíticas que ocorrem isoladamente são chamados de Arenito Namorado. Na 
parte proximal da bacia, a Formação Macaé consiste em conglomerados e arenitos mal 
selecionados que caracterizam o Membro Goitacás. 

O Grupo Campos representa o preenchimento pós-Cenomaniano na bacia e é 
caracterizado pela seção clástico-carbonática sobreposta aos carbonatos Macaé. Consiste 
em três unidades principais interdigitadas lateralmente. A unidade proximal, Formação 
Emboré, é caracterizada por arenitos e carbonatos impuros sobrepostos e lateralmente 
interdigitados com a Formação Ubatuba. Como resultado da atuação de correntes de 
turbidez em ambiente de talude e bacia, foram depositados os arenitos finos a 
conglomeráticos da Formação Carapebus. Depositada em ambiente francamente 
marinho, a Formação Ubatuba é composta por milhares de metros de folhelhos e margas, 
com corpos de areias turbidíticas intercalados, coletivamente conhecidos como Membro 
Carapebus.  

Na parte emersa da bacia, recobrindo a seqüência sedimentar descrita foram 
depositados  no terciário superior sedimentos de origem continental caracterizados por 
uma litologia de arenitos e siltitos de  cores variegadas predominando os tons 
avermelhados, amarronzados e róseos da Formação Barreiras que se estende por toda a 
costa atlântica brasileira desde a região nordeste até  o sudeste. Finalmente, a seqüência 
sedimentar termina com os depósitos de idade quaternária que recobrem 
extensivamente toda a parte emersa da bacia desde a região litorânea até áreas  
próximas do contato da bacia sedimenar com o embasamento cristalino, sendo 



 

28 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

constituídos pelos aluviões do rio Paraíba do Sul e afluentes, além de depósitos lagunares 
e areias de praia. 

A seqüência estratigráfica pode ser resumida da forma seguinte: 

 

PERÍODO/IDADE UNIDADE                            LITOLOGIA 

Quaternária Coberturas Recentes Aluviões Areno-argilosos, depósitos lacustres e 

Areias de Praia. 

Terciário Superior Formação Barreiras Argilas, Siltitos e Arenitos Finos de cores  

Avermelhadas 

Cretáceo Superior/ 

Terciário 

Formação Emboré Argilitos e Arenitos Basais Finos a Médios 

 e Grosseiros  

 Formação Ubatuba Margas, Folhelhos, Carbonatos Impuros e  

Areias Turbidíticas 

Cretáceo – 

Albiano/Cenomaniano 

Formação Macaé Calcilutitos, Margas e Folhelhos(membro  

Outeiro); Calcarenitos, Calcirruditos Oolíticos 

Dolomitizados, Margas e Folhelhos (membro 

Quissamâ) 

Cretáceo/Aptiana Formação Lagoa Feia Conglomerados Polimíticos, Folhelhos,  

Siltitos, Coquinas e Evaporitos 

Eo-Cretáceo Formação Cabiunas Basaltos e Vulcanoclásticas 

Pré – Cambriano Embasamento Crist. Gneisses, Granitos,  Migmatitos. Xistos 

Quadro 3.1 -  Seqüência Estratigráfica Esquemática da Bacia de Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

4 COMPORTAMENTO HIDROGEOLÓGICO REGIONAL E LOCAL (*) 

A ocorrência de água subterrânea na parte emersa da Bacia de Campos está 
diretamente relacionada a sua evolução estratigráfica e tectônica, onde os grandes 
lineamentos geológicos que ocorreram no sudeste brasileiro determinaram a ocorrência 
de diversas falhas de basculamento na direção NE / SW. Na parte emersa da bacia,  o 
substrato cristalino foi reativado por falhas de ruptura em direções aproximadamente 
perpendiculares ao lineamento, permitindo a moldagem da estrutura geológica em três 
principais blocos tectônicos, formando nos lados norte e  sul, os Altos Estruturais de São 
Francisco do Itabapoana e de Quissamã, tendo no centro o  bloco rebaixado de 
Campos/São João da Barra. (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 – Esboço Geológico de Parte Emersa da Bacia de Campos 

Os altos estruturais funcionam hidraulicamente como ombreiras naturais de uma 
barragem, onde o bloco central tectonicamente rebaixado corresponderia ao vertedouro,  
desaguando integralmente a vazão de  escoamento natural  entre as localidades de 
Atafona  e Farol de S. Tomé, com uma a frente de escoamento  de  cerca de 45 km de 
extensão, com espessura média de 200-300 metros constituindo  um importante  
exutório de água doce para o mar.  

________________________________________________________________________ 
(*) – Principais Fontes Bibliográficas de Informações Geológicas :  
(1)- HTA-Hidrogeologia e Tratamento de Água Ltda:  Projeto: Porto do Açu - São João da Barra – 
Estudo Hidrogeológico Preliminar para Atendimento das Necessidade de Água; 
(2) – Capucci, E; - A Hidrogeologia da Bacia de Campos, visando atender pendências técnicas junto 
à FUNASA  para  liberação do Processo Construtivo  do Poço Tubular do Distrito de  Pipeiras e 
Palacete, no  Município de São João da Barra, RJ. (Convênio 143/2007), 2010. 
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A fim de fornecer um melhor entendimento da hidrogeologia dessa parte emersa da 
bacia de Campos e das potencialidades de água subterrânea, são descritas a seguir as 
características hidrogeológicas principais desses 03 sub-blocos visando fornecer uma 
visão global dos aqüíferos existentes e  das  relações  entre as zonas predominantes de 
água doce e sua transição para zonas de águas salobras.  

Esses blocos são assim designados: Ao norte – bloco de São Francisco do Itabapoana; 
Ao sul – bloco de Quissamã e no centro – bloco de Campos – São João da Barra. 

4.1 - Bloco Norte de São Francisco do Itabapoana. 

Conforme indicado na Figura 4.2 este bloco está limitado ao norte pela falha de Barra 
do Itabapoana, e ao sul pela falha que capturou o Rio Paraíba do Sul desde Campos dos 
Goytacazes até a foz do rio, apresentando-se em toda extensão do município de São 
Francisco de Itabapoana,  capeado por sedimentos de idade terciária da Formação 
Barreiras. 

 

 
Figura 4.2 – Ocorrência e Distribuição das Formações Geológicas em Superfície 

 – Fonte: Capucci (2) 
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A litologia na região é essencialmente argilo-siltosa, pouco permeável, cor vermelho-
escura característica de solos lateríticos. Essa formação não configura condições aqüíferas 
satisfatórias em função da baixa permeabilidade dos sedimentos predominantemente 
argilosos. Além de serem pouco permeáveis, apresentam espessuras reduzidas de 84 
metros nas cercanias da cidade de São Francisco de Itabapoana e de 65 metros em 
Travessão de Campos, espessando-se até  216 metros em direção ao litoral, conforme 
observado no poço totalmente penetrante construído pela CEDAE na Praia de Gargaú.   

A reduzida permeabilidade dos sedimentos determina  uma baixa vocação 
hidrogeológica para o aqüífero da formação Barreiras nesse bloco. Segundo (2), 
perfurações executadas pela CEDAE nas localidades de Travessão de Barra, Travessão de 
Campos e São Francisco de Itabapoana, resultaram em poços improdutivos ou secos. Em 
1988 foi perfurado e revestido um poço em Buena para a Nuclemon (Nuclebrás de 
Monazita) que produziu 20 m3/h,  porém com água salobra. Devido às referidas 
peculiaridades tectônicas e aos resultados  obtidos, este bloco é considerado de baixo 
potencial hidrogeológico, sendo que as melhores possibilidades encontram-se  na área de 
Gargaú no extremo sul do bloco.  

4.2 -Bloco Sul de Quissamã. 

Do ponto de vista estrutural esse bloco encontra-se alçado pela falha de Quissamã. 
Segundo (2), embora diferenciado do bloco de São Francisco de Itabapoana pela   
abundância de águas freáticas em seu domínio,  formando a  Lagoa Feia,  em função de 
contexto estrutural similar  e da ocorrência extensiva da Formação Barreiras, as 
possibilidades hidrogeológicas nesse setor da bacia são bastante reduzidas devido a baixa 
permeabilidade do aqüífero Barreiras, conforme anteriormente comentado na área do 
bloco norte.  

Além disso, poços construídos pela CEDAE, para abastecimento da sede do município 
de Quissamã e do distrito de Tocos, produziram água salobra, enquanto que uma 
perfuração executada em 1990 em Barra do Furado com 200 m de profundidade, não foi 
revestida e completada em função da litologia desfavorável  evidenciada por perfilagens  
geofísicas.  

4.3 - Bloco Central – Campos/São João da Barra. 

Nesse bloco ocorrem os principais aqüíferos da parte emersa da bacia de Campos 
onde  também se localiza, nas imediações do litoral, o projeto do Porto do Açu. 

Esses aqüíferos de grande importância para as respectivas áreas de influência são: 

1 – Aqüífero Aluvionar na região de Campos do Goitacazes; 
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2 – Aqüífero da Formação Emboré, localizado ao longo da costa litorânea, confinado 
por uma seqüência de sedimentos argilosos superiores;  

Segundo Capucci (2) ocorre ainda uma terceira unidade aqüífera denominada 
“Aqüífero Barreiras Recente”  interdigitado ao aqüífero Emboré, sendo resultado do 
retrabalhamento da Formação Barreiras Primitiva. Porém, em função de suas 
características hidráulicas similares as do aqüífero Emboré  e das condições de  
continuidade hidráulica do fluxo subterrâneo entre ambos, consideraremos no presente 
trabalho  a referida unidade como uma variação faciológica contínua e interdigitada do 
aqüífero Emboré.  

4.3.1 – Aqüífero Aluvionar de Campos. 

Apesar da grande importância do aqüífero aluvionar no abastecimentos de elevados 
contingentes populacionais  na  sua  área de ocorrência, principalmente na região da 
cidade de Campos, o referido manancial subterrâneo não apresenta maior interesse 
hidrogeológico para o projeto em pauta em função da grande distância e da ocorrência 
do Aqüífero Emboré,  também de elevado potencial,  na área do Superporto.  

A baixada de Campos constitui  um delta sedimentar, formado principalmente por 
sedimentações do Rio Paraíba do Sul, depositadas por  desvios do rio  após o início do 
processo de rebaixamento do  bloco central, recebendo também contribuições dos rios 
Muriaé e Ururaí. Os sedimentos depositados pelo rio Paraíba do Sul e afluentes cobrem 
consideráveis extensões em toda a  baixada campista. Sua espessura aumenta de oeste 
para leste em direção ao mar, desde  30 metros na cidade de Ururaí até  45 metros na 
Usina do Queimado na cidade de Campos, alcançando 76 metros  no Bairro de Santo 
Antonio, ainda na cidade de Campo e de 90 a 100 metros nos distritos de Donana e de 
Goitacazes. Em direção ao mar o Aqüífero Aluvionar limita-se com os sedimentos mais 
antigos da Formação Emboré (fácies avermelhada laterítica) por contato através de 
falhamento que passa à leste de Goytacazes e na localidade de Poço Gordo (Figura 4.2) 

Via de regra, a porção superior dos sedimentos aluvionares se caracteriza pela 
presença de matéria orgânica com águas de teor mais elevado de ferro, enquanto a seção 
inferior de areias amareladas apresenta água de melhor qualidade. Dessa forma, os poços 
construídos para abastecimento das  localidades, em função do grau de agressividade da 
água, são revestidos com tubos e filtros em PVC e dotados de isolamentos em cerca de 
50% da espessura aluvionar para a redução do teor de ferro, sendo, ainda assim, obtidas 
vazões específicas bastante elevadas,  desde 12 m3/h/m no poço da Usina do Queimado 
em Campos  até 34,0 m3/h/m no distrito de Donana, refletindo o ganho da espessura em 
direção ao mar, conforme anteriormente comentado.  

Atualmente apenas os poços de Donana  e de Santo Antônio exploram este aqüífero, 
(operados pela Concessionária Águas do Paraíba), com vazão de operação da ordem de  
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300 m3/h abastecendo os bairros da Penha, Jockey Clube, Boa Vista e os distritos de 
Donana, Goytacazes e de Tocos, atendendo mais de 50.000 habitantes.  

Segundo Capucci (2)  em 1980 a empresa ENCO contratada pela CEDAE, projetou e 
construiu através da firma T. Janer um poço  pioneiro em Goytacazes, com a utilização do 
método de circulação reversa. A interpretação do teste de bombeamento mostrou 
valores de transmissividade da ordem de 6.000 a 7.000 m² / dia (7.10-03 m2/seg a 8.10-03 
m2/seg). A recarga ocorre através do próprio Rio Paraíba do Sul e afluentes com fluxo 
para sudeste  em direção ao Oceano Atlântico. 

 

 
Figura 4.3 - Linhas Piezométricas do Fluxo Subterrâneo do Aqüífero Aluvionar  

de Campos (Fonte: Capucci (2). 

 

4.3.2 - Aqüífero Terciário Emboré 

O aqüífero da Formação Emboré representa o principal manancial subterrâneo do 
Estado do Rio de Janeiro, sendo atualmente a fonte de água doce para o abastecimento 
de diversas cidades de toda a região nordeste desde Campo dos Goitacazes até as 
comunidades litorâneas ao longo da costa atlântica. Constitui o aqüífero a ser captado 
através de poços profundos para o abastecimento de água do projeto do Superporto de 
Açu. 

Com relação a sua ocorrência superficial, em continuidade ao progressivo 
espessamento dos aluviões da baixada de Campos em direção ao litoral, o aqüífero 
Emboré  inicia-se a oeste - limitado aos aluviões pela falha de Tocos - aumentando de 
espessura em direção ao mar, alcançando cerca de 350 metros no litoral, provavelmente 
limitando-se na base com os sedimentos arenosos, carbonáticos e argilosos da Formação 
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Ubatuba. Sua litologia na parte superior consiste de intercalações monótonas de 
folhelhos de cor esverdeada e arenitos com espessuras permeáveis nunca superiores a 2 
metros, bem identificados em ensaios de raios gama e em perfilagens executadas. 

A partir da falha de Tocos o aqüífero Emboré entende-se superficialmente em 
direção  ao mar,  com os sedimentos se aprofundando e adquirindo condições de 
confinamento em função da ocorrência de níveis superiores mais argilosos ao longo  da 
faixa compreendida entre as cidades de Atafona e Farol de S.  Tomé com espessura 
estimada de 130 metros nas proximidades do litoral. Os poços  construídos apresentam 
alta produtividade com  vazões específicas de 4 a 8 m³/hora/m e surgências de 15 a 20 
m³/hora, alcançando níveis piezométricos de 4 metros positivos, indicando descarga de 
água subterrânea em direção ao mar, que constitui seu exutório natural.  

Lateralmente, nas direções norte e sul, o aqüífero Emboré encontra-se limitado pelos 
falhamentos que limitam os blocos de São Francisco de Itabapoana (falha Gargaú – 
Campos) e Quissamâ (falha Farol da Barra – Ururaí) formando, portanto, um 
paralelogramo isósceles cujo topo corresponde a falha de Tocos e cuja base estende-se 
para o oeste a partir da linha de costa, desaguando todo o fluxo subterrâneo para o mar 
em condições naturais não influenciadas por bombeamentos.  

Os altos estruturais funcionam hidraulicamente como as ombreiras naturais do 
aqüífero Emboré o qual  constitui uma frente de escoamento subterrâneo de água doce 
para o mar de cerca de 45 Km de extensão entre as cidades de Atafona e Farol de S. 
Tomé. Além das condições de transmissividade do aqüífero, segundo Capucci (2), esse 
condicionante estrutural, ao lado de uma litologia favorável  de grandes espessuras 
arenosas, explica porque todos os poços perfurados na área compreendida entre as 
cidades de  Campos, Atafona e Farol apresentam elevada capacidade de produção.  

A potencialidade do aqüífero Emboré vem sendo demonstrada através de um grande 
número de poços perfurados na sua região de ocorrência. Nove  poços construídos 
próximo a costa destinados ao  abastecimento público principalmente dos distritos de S. 
João da Barra incluindo a populosa cidade de Farol de S. Tomé, produzem um volume 
médio total de 705,77 m³/hora (196,0 litros/seg) com vazões  variando de 260 m3/h 
(Poço de Farol) a 45 m3/h (poço de Barcelos) abastecendo um contingente fixo de 
aproximadamente 60.000 habitantes. Estes poços, desde suas construções até hoje, não 
apresentaram registros de queda de vazão ou variação na qualidade da água.  

4.3.3 – Relações Água Doce – Água Salgada 

Tratando-se de manancial subterrâneo costeiro, o aqüífero Emboré, naturalmente, 
detém  uma relação direta com o mar que constitui seu exutório natural, ocorrendo  a 
partir de certa distância do litoral uma transição gradativa de águas continentais doces 
para águas marinhas salinizadas. A interface água-doce água salgada estabelece as 
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condições de um equilíbrio natural que pode ser rompido a partir de descargas de água 
subterrânea ocorrida na parte emersa da bacia determinado o progressivo avanço a 
cunha em direção ao continente. O estudo de eventuais salinizações futuras em 
decorrência do avanço da interface salina não faz parte do escopo do presente trabalho 
devendo ser objeto  de análise a partir da utilização de modelo matemático numérico em 
estudos específicos sobre o tema. 

Com relação a outras evidências de água salobra ou salgada na região do projeto, os 
estudos realizados por Capucci (2), a partir de poços perfurados pela CEDAE para o 
abastecimento público, mostraram a ocorrência de águas salinizadas tanto no bloco sul 
de Quissamã como no bloco norte de São Francisco de Itabapoana. A delimitação das 
transições a sul e a norte  para a ocorrência de água subterrânea salobra foi realizada 
pelo referido autor, a partir da análise de diversos elementos técnicos, destacando-se: 

• Acompanhamento técnico da perfuração de poços na região; 

• Análise de perfis geofísicos realizados nas perfurações; 

• Resultados qualitativos de bombeamento seletivo nas seções filtrantes de 
determinados poços; 

• Descrições de testemunhos de sondagem; 

• Resultados das análises químicas da água; 

• Análise da bibliografia existente (Poço estratigráfico Petrobrás em Farol de 
S.Tomé); 

No limite sul (Município de Quissamã) a delimitação da transição água doce-água foi 
evidenciada pelo poço da localidade de Barra do Furado, com 201 metros, que revelou 
apenas pequena faixa de água doce, próxima aos 100 metros, correspondendo ao limite  
da cunha de água doce em seu extremo sul e pelo poço construído pela Petrobrás em 
Farol de S. Tomé, que ultrapassou todo intervalo de  água doce, aproximadamente entre 
120 aos 320 metros. 

A delimitação da transição água doce-água salgada no limite Norte, (Município de 
S.F. do Itabapoana),  mostra-se indicada pelo resultado negativo do Poço da Praia de Sant 
Clara,  com 161 metros, que produziu baixa vazão e água salobra, bem como pelos  
resultados das análises químicas da  água das primeiras seções filtrantes de quatro poços 
na Praia de Gargaú, responsáveis pelo abastecimento de alguns distritos do município de 
São Francisco do Itabapoana, exceto Barra do Itabapoana. 

Capucci (2) refere-se ainda a presença de água salobra na parte mais superior da 
seqüência sedimentar do aqüífero Emboré, provavelmente associada a ocorrência de 
mangues e zonas de influência marinha na superfície. Essas salinizações superficiais, 
entretanto, estariam bem isoladas da seção produtora de água doce a partir do 
isolamento por cimentação dos poços até 130 metros de profundidade, em função de 
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intercalações essencialmente argilosas contendo água de má qualidade dominantes na  
seção superior  do aqüífero Emboré.  

Apesar das grandes distâncias da área do projeto em relação ás zonas de transição 
para  água salobra. a presença de água salobra no aqüífero Emboré a sul e a norte 
representa um risco potencial de contaminação a médio e longo prazos para as captações 
existentes e futuras, devendo ser oportunamente  analisado com base na utilização de 
metodologia especifica para tal finalidade. 
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5 PERFURAÇÃO DOS POÇOS DE PESQUISA 

Os estudos hidrogeológicos em tela estão fundamentados nos resultados obtidos na 
perfuração de 02 poços tubulares profundos e de 01 piezômetro de mesma 
profundidade, executados como parte do escopo dos trabalhos visando a avaliação do 
potencial disponível de água subterrânea na área do projeto do Superporto de Açu.  

Os poços tiveram inicialmente um caráter de pesquisa tendo em vista a determinação 
dos parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero terciário Emboré a partir de testes de 
bombeamento (testes de aqüífero e de produção) realizados no final das perfurações. 
Para a determinação do coeficiente de armazenamento do aqüífero Emboré foi 
especialmente perfurado um piezômetro posicionado a 30 metros do poço Nº 02. Tais 
poços de pesquisa serão, posteriormente, transformados em poços produtores para 
atendimento das necessidades imediatas de água do projeto, mediante instalação de 
bombas submersas inicialmente dimensionadas em função dos resultados dos testes 
realizados. 

Os poços foram posicionados em locações definidas pela empresa contratante LLX de 
modo a poderem atender estrategicamente demandas específicas de empreendimentos 
existentes na área do projeto. 

A área disponibilizada para a instalação do Canteiro Central de Obras ficou localizada 
nas  proximidades do poço de pesquisa P.02 e  a uma distância de aproximadamente 9 km 
em linha reta do poço de pesquisa P.01. A ilustração a seguir indica o local dos poços e de 
instalação do canteiro de obras. 

 

 
 
Figura 5.1 – Localização do Canteiro de Obra e dos Poços de Pesquisa P.02 e P.01 
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5.1 – CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DOS POÇOS DE PESQUISA  

Quando um poço é bombeado com uma vazão (Q), ocorre o rebaixamento do nível 
d’água no seu interior devido a diversas perdas de carga resultantes do deslocamento da 
água do aqüífero em direção à captação. No seu entorno forma-se um cone 
potenciométrico de depressão que se expande lateralmente de forma progressiva ao 
longo do tempo, alcançando poços vizinhos e determinando também o declínio do nível 
de água nesses poços (interferências). 

Em poços que penetram o aqüífero através de seções compostas por tubos de 
revestimento, lisos e ranhurados (filtros), o rebaixamento total do nível d’água é 
composto por  rebaixamentos parciais correspondentes às  perdas de carga de caráter 
laminar e às perdas de caráter turbulento.  As perdas laminares ocorrem no interior do 
aqüífero e na zona de transição do pré-filtro, enquanto as perdas de caráter turbulento 
resultam da passagem do fluxo pelas ranhuras dos filtros e do movimento axial 
ascendente da água no interior do poço, em direção à bomba. 

Em alguns poços podem ocorrer perdas de carga adicionais, de caráter laminar, 
quando o aqüífero é penetrado apenas parcialmente, ou seja, quando a seção de 
captação, composta pelos filtros, é menor que a espessura saturada do manancial. A 
Figura 5.2 mostra esquematicamente o rebaixamento do nível d’água que ocorre em um 
poço bombeado, indicando-se os rebaixamentos parciais componentes do rebaixamento 
total e a interferência que pode ocorrer em poços vizinhos.  
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Figura 5.2 – Rebaixamento do Nível De água em um Poço Bombeado e Interferências  
em Poços Vizinhos 

 

∆ = Rebaixamento total (m) 

∆ = ∆L+ ∆T 

∆L = Perdas de carga laminares 

∆T = Perdas de carga turbulentas  

As perdas de caráter laminar são avaliadas a partir da determinação dos parâmetros 
hidrodinâmicos do aqüífero, Transmissividadde (T) e Coeficiente de Armazenamento (S) 
determinados através da realização de testes de  bombeamento contínuo com vazão 
constante (Q), denominados testes de aqüífero.  Os rebaixamentos medidos durante o 
teste são plotados em gráfico de escala semi-logarítimica determinando-se os 
coeficientes citados pelo método de Jacob, conforme adiante apresentado na 
interpretação dos testes dos poços de pesquisa.  

O rebaixamento total (∆∆∆∆), englobando as perdas laminares e turbulentas é dado por 
uma equação geral denominada função característica de funcionamento do poço, a qual 
é determinada através da realização de testes de bombeamento escalonados ou 
sucessivos, com vazões constantes, porém, crescentes entre cada estágio e o seguinte. 
Esses ensaios são também chamados de testes de produção: 

Nível Dinâmico

Poço de Observação

Poço

Nível Estático

AquíferoEspessuraFiltro
s

Interferência

∆∆∆∆L

∆Τ∆Τ∆Τ∆Τ

∆∆∆∆

bomba

Nível 
Dinâmico 
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A  equação característica é do tipo: 

∆∆∆∆  =  B.Q  +  C.Q2  onde;  

∆∆∆∆L = B.Q  = perdas laminares 

∆∆∆∆T = C.Q2  = perdas turbulentas 
B = Coeficiente de perdas de carga laminares (m/m3/seg) 
C = Coeficiente de perdas de carga turbulentas (seg2/m5) 
Q = vazão de bombeamento (m3/seg) 

As perdas resultantes do fluxo laminar (∆∆∆∆L) podem ser determinadas através do 
cálculo do coeficiente (B) pela seguinte função: 

∆∆∆∆L = B.Q 

                   1                2,25. T. t 
B = ----------------. Ln ----------------- ;    fórmula de Jacob , onde : 

              4. π . T           RW
 2 . S 

 
T = transmissividade (m2/seg) 
S = coeficiente de armazenamento 
RW = raio efetivo do poço (m) 
t = tempo de bombeamento (seg) 
Q = vazão bombeada (m3/seg) 

As perdas turbulentas (∆∆∆∆T) podem ser avaliadas através da determinação do 
coeficiente (C) nos testes de produção ou de forma estimada através da seguinte função: 

∆∆∆∆T =  C.Q2   (perdas de carga axiais turbulentas ao longo dos  filtros)                                 

                               Lf                           Lc    
C = 0.02754 . Zf . -------- + 0.08262 . --------- ;   fórmula de Darcy-Weisbach, onde:  
                              Df 5                                 Dc5 

 
Zf   = fator de atrito nos filtros = 0,04 
Df  = diâmetro dos filtros (m) 
Lf   = comprimento dos filtros  (m) 
Zc   = fator de atrito na câmara de bombeamento = 0,024 
Dc  = diâmetro da câmara de bombeamento  (m) 
Lc   = comprimento da câmara de bombeamento  (m) 

Para análise das condições hidráulicas de funcionamento dos poços, o 
procedimento consistiu, na determinação das suas respectivas equações características 

de funcionamento: ∆∆∆∆  =  B.Q  +   C.Q2 . Nos testes de produção executados, os poços 
foram bombeados com várias vazões Q1, Q2 ,  Q3 , Q4, Q5  progressivamente crescentes,  

tendo-se medido os respectivos rebaixamentos do nível d’água ∆∆∆∆1, ∆∆∆∆2 , ∆∆∆∆3 ,  ∆∆∆∆4, ∆∆∆∆5  com 
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tempos de 60 minutos (3600 segundos) de bombeamento para cada estágio, obtendo-
se os rebaixamentos específicos: 

∆∆∆∆1/Q1,   ∆∆∆∆2/Q2,   ∆∆∆∆3/Q3 , ∆∆∆∆4/Q4,  ∆∆∆∆5/Q5 

Os valores de rebaixamento específico são plotados em função das respectivas 
vazões em gráfico de escala decimal. A reta que passa pelos pontos do gráfico 
corresponde a uma função linear característica do funcionamento do poço, dado que: 

∆∆∆∆  =  B.Q  +   C.Q2                          ∆∆∆∆/Q = B +  C.Q 

Ou seja, a interseção da reta com o eixo dos rebaixamentos específicos fornece o 
valor do coeficiente B de perdas de carga laminares, enquanto que o coeficiente angular 
da reta representa o coeficiente C de perdas turbulentas. 

5.2 – POÇO DE PESQUISA P.02 (P08.PA) 

5.2.1 – Localização e Características Construtivas (Anexo 13.1) 

Por razões estratégicas e operacionais a contratante LLX AÇU OPERAÇÕES 
PORTUÁRIAS S.A. definiu a perfuração do poço P.02-Pesq. como prioritária para o projeto 
tendo os serviços contratados sido iniciados pela DH PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA na 
referida locação. O poço foi locado conforme croquis apresentado a seguir, com as 
seguintes coordenadas UTM: 

X = 291.062 mE; 
Y=  7.580.923 mN; 
Altitude = 3 metros; 
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O poço foi projetado de acordo com as indicações técnicas oferecidas por geólogos 
da CEDAE em função de Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a Concessionária 
e a LLX AÇU  OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A  e da larga experiência  acumulada  pela CEDAE  
na concepção construtiva e no acompanhamento histórico da perfuração de grande 
número poços para captação do aqüífero terciário na região litorânea, onde se localiza o  
empreendimento. 

O poço pioneiro foi projetado com uma profundidade estimada de 252 metros e 
profundidade útil (base dos revestimentos) de 248 metros para captação de seção 
confinada do aqüífero Emboré. Entretanto, na perfuração a profundidade final foi de 257 
metros e a profundidade útil de 255,20 metros. 

Com relação ás demais profundidades e intervalos projetados, o Quadro 5.1 abaixo 
mostra os ajustes entre o projeto original e a perfuração efetivamente realizada. As 
características construtivas do poço projetado e do poço perfurado são, 
comparativamente, apresentadas a seguir: 
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Poço P.02 Projetado  Poço P.02 Perfurado  

Início: - Início: 10.07.2013; 

Conclusão: - Conclusão: 22.07.2013; 

Profundidade total: 252,00  metros; Profundidade total: 257,00  metros; 

Profundidade útil: 248,00  metros; Profundidade total: 255,20  metros; 

Perfuração: 24” (0  - 36,00 m);  

                    18” (36,00 – 252,00 m); 

Perfuração: 24” (0  - 36,00 m);  

                    17 1/2” (36,00 – 257,00 m); 

Revestimento de tubos de aço (ante-poço) : 18 

x 3/16” (0 – 20 m); 

Revestimento de tubos de aço (ante-poço) : 

18 x 3/16” (+0,50  -  20,50 m); 

Câmara de bombeamento: Tubos de PVC 

aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  intervalo      

( 0,00 – 150,00 metros); 

 

Seção de catação: Filtros e Tubos intercalados 

de PVC aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  

intervalo      ( 150,00 – 248,00 metros); 

 

Câmara de bombeamento: Tubos de PVC 

aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  intervalo      

(+1,00 – 155,20 metros); 

 

Seção de catação: Filtros e Tubos 

intercalados de PVC aditivado, reforçado, 

diâmetro 8”;  intervalo      ( 155,20  – 255,20 

metros); 

Intervalo de cimentação da câmara de 

bombeamento: 0 – 150,00 metros; 

Intervalo de cimentação da câmara de 

bombeamento: 0 – 138,00 metros, 

Intervalo de instalação do pré-filtro: 150,00 – 

252,00; 

Intervalo de instalação do pré-filtro: 138,00 – 

257,00; 

5.1  - Comparativo entre o Poço P.02 Projetado e o  Poço P.02 Construído 

 

Com relação a litologia atravessada, ocorre até aproximadamente 140 metros de 
profundidade a predominância de areias e arenitos de coloração creme a cinza, finos a 
médios com repetidas intercalações argilosas caracterizando o caráter semi-permeável, 
confinante dos arenitos superiores do aqüífero Emboré. 

A partir de 130 metros, aproximadamente, ocorrem arenitos mais homogêneos de 
coloração cinza a acastanhada e esverdeada, de granulação fina a grosseira, mal 
selecionados, feldspáticos, caracterizando o aqüífero terciário regional. 
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5.2.2 -  Teste de  Bombeamento Contínuo – P.02 

O ensaio realizado teve por objetivo a determinação dos coeficientes de 
condutividade hidráulica (k) e de transmissividade (T) do aqüífero, tendo em vista os 
estudos hidrodinâmicos a serem realizados em seguida para análise e detalhamento do 
comportamento operacional da bateria de poços a ser implantada para abastecimento do 
Projeto do Porto do Açu. Em resumo, os dados básicos do teste são apresentados a 
seguir. Os dados de rebaixamento do nível de água são apresentados no Anexo 13.4 i. 

• Início: 04/08/2013 – 06.00 hs 

• Conclusão : 05/08/2013 –  06.00 hs 

• Tempo de bombeamento : 1440 minutos 

• Vazão : 80 m3/hora = 0,02222 m3/seg;  

• Equipamento de bombeamento: Bomba submersa fabricação EBARA, modelo BHS 

670S-07,   Φ 147 mm, 7 estágios; 

• Medição da vazão : medidor de orifício – tubo de descarga 6”  x  placa 4”; 

• Medição de níveis d’água : medidor elétrico – sonoro; 

• Parâmetros hidrodinâmicos determinados  
o Interpretação : Método de Jacob – Aqüífero Confinado  (Figura 5.3) 
o t1 = 20 minutos 
o t2 = 210 minutos 

o ∆1 = 8,84 metros 

o ∆2  = 9,75 metros 
o Transmissividade = 4,57.10-03 m2/seg 
o Espessura do aqüífero = 127 metros 
o Condutividade hidráulica = 3,59.10-05 m/seg  
o Coeficiente de Armazenamento = 4,97-04 (piezômetro Pz/P.02) 

Figura 5.3– Teste de Bombeamento Contínuo – Poço de Pesquisa P.02 
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5.2.3 -  Teste de Produção Sucessivo– P.02 

O teste de produção foi do tipo sucessivo, ou seja, com recuperação do nível de água 
entre cada um dos estágios de bombeamento com vazões crescentes (Figura 5.4) tendo 
por objetivo a determinação da função característica de funcionamento hidráulico do 
poço, utilizada nos procedimentos subseqüentes de análise da bateria de poços a ser 
implantada na área e, especialmente, do coeficiente (C) de perdas de carga turbulentas 
do poço em tela. Os dados de rebaixamento do nível de água são apresentados no Anexo 
13.4 ii. 

Os dados básicos obtidos foram os seguintes:   

• No de estágios = 5 

• Início: 01/08/2013 – 08.00 hs 

• Conclusão : 02/08/2013 –  07.30 hs 

• Tempo de bombeamento por estágio : 60 minutos 

• Equipamento de bombeamento: bomba submersa : Fabricação EBARA, modelo 

BHS 670S-07,   Φ 147 mm, 7 estágios; 

• Medição da vazão : medidor de orifício – tubo de descarga 6”  x placa 4”; 

• Medição de níveis d’água : medidor elétrico – sonoro; 

• Vazões e rebaixamentos medidos  apresentados na tabela abaixo:  

 

Vazões (m3/h) Rebaixamentos medidos (m) 

Q1 = 50,00 m3/h; = 0,01388 m3/seg ∆ 1 = 5,69 m 
Q2 = 60,00 m3/h; = 0,01667 m3/seg ∆ 2  = 6,61 m 
Q3 = 70,00 m3/h; = 0,01944 m3/seg ∆ 3 =  8,15 m 
Q4 = 80,00 m3/h = 0,02222m3/seg ∆ 4 = 9,41 m 
Q5 = 90,00 m3/h = 0,02500 m3/seg ∆ 5 = 10,71 m 
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Figura 5.4  – Dados do Teste de Produção Sucessivo – Poço de Pesquisa P.02 

 
A equação característica de funcionamento hidráulico do poço P.02 do tipo: 

∆∆∆∆ = B.Q + C.Q2  onde, 

∆∆∆∆    =    Rebaixamento do nível de água (metros) 
B = Coeficiente de perdas de carga laminares (m/m3/seg); 
C = Coeficiente de perdas de carga turbulentas (seg2/m5); 

∆∆∆∆/Q = B + C.Q 
 

A equação é determinada a partir dos resultados do teste de produção, plotando-

se em gráfico semi-logarítimico os rebaixamentos específicos (∆/Q) em função para as 
respectivas vazões (Q) de cada estágio de bombeamento, conforme tabela e gráfico da 
Figura 5.5. O rebaixamento específico do segundo estágio foi desconsiderado por ter-se 
mostrado anômalo para o conjunto de dados obtidos: 

 
Vazões (m3/h) Rebaixamentos Específicos  ∆∆∆∆/Q) 

Q1 = 50,00 m3/h; = 0,01888 m3/seg ∆/Q)1 = 409,68 m/m3/seg 

Q2 = 60,00 m3/h; = 0,01667 m3/seg ∆/Q)2 = 396,60 m/m3/seg 

Q3 = 70,00 m3/h; = 0,01944 m3/seg ∆/Q)3 =  419,14 m/m3/seg 

Q4 = 80,00 m3/h = 0,02222m3/seg ∆/Q)4 = 423,45 m/m3/seg 

Q5 = 90,00 m3/h = 0,02500 m3/seg ∆/Q)5 = 428,40 m/m3/seg 
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Figura 5.5 - Interpretação do Teste Sucessivo do Poço de Pesquisa P.02 

 

Determina-se o coeficiente C pelo coeficiente angular da reta (∆/Q) x Q  apresentada 
no gráfico da  Figura 5.5, utilizando os estágios 01 e 04; 

         (∆/Q)4 -     (∆/Q)1                       423,45  -  409,68 
C = ------------------------------  =  --------------------------------- 
                Q4 – Q1                            0,02222  -  0,01388 

C = 1652 seg2/m5 

Determina-se o coeficiente B com base no rebaixamento do nível d’água para o 
tempo de 60 muitos (tempo de cada estágio do teste de produção), medido no teste de 
bombeamento contínuo - gráfico da Figura 5.3; 

∆ = B.Q + C.Q2
    

∆/Q = B + C.Q 

B = ∆/Q - C.Q 
 
Onde: 
Q = vazão do teste de bombeamento contínuo = 0,02222 m3/seg = 80 m3/hora; 

∆ = rebaixamento do nível de água no teste de bombeamento contínuo para o tempo de 
60 minutos = 9,28 m 
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C = Coeficiente de perdas turbulentas obtido no teste escalonado = 1652 s2/m5 
B = (9,28 / 0,02222)  - (1692 . 0,02222) 

Logo: 

B = 380,88 m/m3/s 

A equação característica do poço para o tempo de bombeamento de 60 minutos é, 
portanto: 

∆∆∆∆ = B.Q + C.Q2 

Ou seja, a equação característica de funcionamento hidráulico do poço P.02 para o tempo 
de 60 minutos, é:: 

∆∆∆∆ = 380,88.Q +1652.Q2  

Para verificação da validade da equação característica ∆ = 380,88.Q + 1652.Q2 para 
diferentes tempos de bombeamento, foi realizada  a simulação matemática dos 
rebaixamentos do nível de água ocorridos no teste de bombeamento contínuo de 24 
horas de duração, com base na determinação do raio efetivo (Rw) do poço, admitindo-se 
o aqüífero confinado, portanto, sem recarga vertical descendente: 

           1                       2,25 . T . t 
B = ---------- . Ln ----------------------------  equação de Jacob; 
      4 . π. T                    Rw2. S 
 
             
                 2,25 . T .t  
Rw =    --------------------- 
                e 4.π  .B.T . S 

 

t= 60 minutos = 3600 seg 
T = 4,57.10-03 m2/seg 
B = 380,88 m/m3/seg 
S = 4,47.10-04 (piezômetro Pz/P.02) 
Rw = 0,00513 metros 
 

A equação característica geral do poço P.02 para qualquer tempo de bombeamento fica: 
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             1                  2,25 . T . t 

∆ = (---------- . LN ----------------------) . Q    + C. Q2 
        4 . π. T               Rw2. S 

 

∆ =   (237,095 + 17,413.Ln t) . Q   + 1652. Q2 

Com base na equação geral acima foram calculados os rebaixamentos do nível de 
água no teste de bombeamento contínuo, cuja comparação com os rebaixamentos 
medidos apresentada no gráfico da Figura 5.6, demonstra a sua validade para previsão 
dos rebaixamentos futuros: 

 

 
Figura 5.6 – Comparação entre Rebaixamentos Medidos e Calculados no Teste de Bombeamento 

Contínuo – Poço de Pesquisa P.02 

 

As equações características para tempos de bombeamento de 1 a 20 anos são 
portanto as seguintes: 

1 ano: ∆ = 538,95.Q  +1652 .Q2 

2 anos: ∆ = 551,03.Q  +1652 .Q2 

5 anos: ∆ = 566,98.Q  +1652 .Q2 

10 anos: ∆ = 579,05.Q  +1652 .Q2 

20 anos: ∆ = 591,13.Q  +1652 .Q2 
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5.3 – PIEZÔMETRO DE PESQUISA Pz/P.02 

A perfuração de um piezômetro nas proximidades de um dos poços de produção teve 
como principal objetivo permitir a realização de teste de bombeamento para 
determinação do Coeficiente de Armazenamento (S) do aqüífero terciário, através de  
medições de rebaixamento do nível d’água a uma determinada distância do poço 
bombeado, no caso o poço P.02.  

Ao lado da Transmissividade (T), o Coeficiente de Armazenamento (S) constitui 
parâmetro hidrodinâmico fundamental para a estimativa, através de formulações 
matemáticas específicas, da evolução dos rebaixamentos dos níveis potenciométicos do 
aqüífero ao longo do tempo, em função das descargas ocorridas de água subterrânea. 
Enquanto a Transmissividade reflete a capacidade de transmissão de fluido no aqüífero, o 
Coeficiente de Armazenamento  relaciona-se a sua capacidade de acumulação de água. 

Além disso, o piezômetro foi projetado, com a assessoria técnica de técnicos da 
CEDAE, com profundidade maior que a dos poços de produtores para possibilitar a 
realização de perfilagem elétrica, especialmente de raios gama e sólidos totais dissolvidos 
visando analisar as condições, em profundidade, da transição para águas salobras 
provavelmente existentes nos níveis mais inferiores da seqüência sedimentar. A 
interpretação dos referidos perfis acusou presença de água doce até os 350 metros 
perfurados. 

5.3.1 - Localização e Características Construtivas (Anexo 13.2) 

O piezômetro Pz/P.02 foi locado a exatos 30 metros do poço P.02 tendo as seguintes 
coordenadas UTM (Figura 5.1) : 

X = 291.092 mE; 
Y=  7.580.923 mN; 
Altitude = 7 metros; 

O piezômetro foi projetado com uma profundidade estimada de 400 metros, sendo 
que o intervalo inferior abaixo de 250 metros deveria ser aterrado e isolado após as 
operações de perfilagem elétrica para análise da variação de salinidade da água. A 
perfuração telescópica previa o diâmetro  inicial de 22” para instalação do revestimento 
de proteção superficial de 16”, seguindo-se a perfuração em 15 “ até 250 metros de 
profundidade e finalmente em 8 5/8” entre 250 e 400 metros de profundidade. 

O Quadro 5.2 abaixo mostra os ajustes finais ocorridos entre o projeto original e a 
perfuração efetivamente realizada. As características construtivas projetadas e do poço 
perfurado são comparadas a seguir:   
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Piezômetro Pz/ P.02 Projetado  Piezômetro Pz/ P.02 Perfurado  

Início: - Início: - 13/05/2013 

Conclusão: - Conclusão: - 22/06/2013 

Profundidade total: 400,00  metros; Profundidade total: 350,00  metros; 

Profundidade útil: 248,00  metros; Profundidade útil: 255,200  metros; 

Perfuração: 22” (0  - 36,00 m);  

                    15” (36,00 – 250,00 m); 

                    8 5/8” (250,00 – 400,00) 

Perfuração: 22” (0  - 36,00 m);  

                    15” (36,00 – 255,00 m); 

                    12 1/4” (255,00 – 350,00) 

Revestimento de tubos de aço (ante-poço) : 16 

x 3/16” (0 – 36 m); 

Revestimento de tubos de aço (ante-poço) : 

16 x 3/16” (0 – 36 m); 

Câmara de bombeamento: Tubos de PVC 

aditivado, reforçado, diâmetro 6”;  intervalo      

( 0,00 – 150,00 metros); 

 

Seção de catação: Filtros e Tubos intercalados 

de PVC aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  

intervalo      ( 150,00 – 248,00 metros); 

 

Câmara de bombeamento: Tubos de PVC 

aditivado, reforçado, diâmetro 6”;  intervalo      

( +1,00 – 155,20 metros); 

 

Seção de catação: Filtros e Tubos 

intercalados de PVC aditivado, reforçado, 

diâmetro 8”;  intervalo      ( 155,20 – 255,20 

metros); 

 

Intervalo de cimentação da câmara de 

bombeamento: (0 – 150,00 metros); 

Intervalo de cimentação da câmara de 

bombeamento: (0 – 138,00 metros); 

Intervalo de instalação do pré-filtro: (150,00 – 

250,00 metros); 

 

Aterro e Isolamento Final: (250,00 – 400,00 

metros); 

Intervalo de instalação do pré-filtro: 138,00 – 

255,20; 

 

Aterro e Isolamento Final: (255,20 – 350,00 

metros); 

Quadro 5.2 - Comparativo entre o Piezômetro Pz/P.02 Projetado e o  Piezômetro Pz/P.02 
Construído 
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5.3.2 – Determinação do Coeficiente de Armazenamento (S) do Aqüífero Terciário 

Durante a realização do teste de bombeamento do poço P.02, medições de 
rebaixamento do nível de água foram realizadas no piezômetro Pz/P.02 situado a 30 
metros de distância visando a determinação do Coeficiente de Armazenamento do 
aqüífero Emboré. 

Os dados básicos referentes ás condições de execução do ensaio são, portanto, os 
mesmos apresentados no item 5.2.2 referente aos testes do poço P.02. 

Os parâmetros hidrodinâmicos foram determinados pelo método de Jacob para 
aqüíferos confinados, sendo obtidos os resultados a seguir. A Figura 5.7 mostra o gráfico 
de interpretação. Os dados de rebaixamento do nível de água no piezômetro são 
apresentados no Anexo 13.5. 

T = Transmissividade (m2/seg); 

               Q                      t2 
T = --------------- . Ln ------------- 
            4. ∏. ∆                 t1 

 

o ∆1 = 8,84 metros = rebaixamento do nível de água no tempo t1; 

o ∆2  = 9,75 metros rebaixamento do nível de água no tempo t2; 
o t1 = 20 minutos; 
o t2 = 210 minutos; 

o ∆= Variação do rebaixamento do nível de água entre os tempos t2 e t1; 
o Q  = Vazão bombeada no P.02 =  80 m3/hora = 0,02222 l/seg; 
o Transmissividade (T) = 4,97.10-03 m2/seg; 

 

k = Condutividade Hidráulica (m/seg); 

                T 
 k = ----------- 

                b 
 

o b = Espessura do aqüífero = 127 metros; 
o Condutividade hidráulica  (k) = 3,91.10-05 m/seg; 
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S = Coeficiente de Armazenamento; 

 

                     2,25 . T . t0                       
S =          ---------------------  , onde: 
                             R2                     
 

 

o T = 4,97.10-03 m2/seg = Transmissividade do aqüífero;; 
o t0 = Tempo definido pela interseção da reta de definição da 

transmissividade com o eixo dos tempos (min), Figura 5.7; 
o R= 30 metros = Distância entre o poço P.02 e o piezômetro Pz/P.02; 
o Coeficiente de Armazenamento (S) = 4,47.10-04 ; 

 

 

Figura 5.7 -  Teste de Bombeamento Contínuo: Poço Bombeado P.02 – Medições  
no Piezômetro Pz/P.02 

 

Observa-se na Figura 5.7 uma tendência de estabilização dos rebaixamentos do nível 
de água a partir de 200 minutos de bombeamento. Essa ocorrência pode ser motivada 
por três fatores: 

1 - Recarga horizontal devido o encontro do cone de depressão com um corpo de 
água superficial, compensando parte da descarga proveniente do armazenamento do 
aqüífero;  
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2 – Recarga vertical do aqüífero por transferência de água por filtração vertical 
descendente proveniente dos níveis superiores da seqüência sedimentar; 

3 – Redução da vazão média bombeada a partir de 200 minutos; 

Com relação a hipótese 1, a mesma pode ser descartada em função do aqüífero estar 
recoberto por camada confinante, portanto, isolado de corpos de água superficiais; 

Com relação a segunda hipótese, a mesma é possível,  porém,  os dados disponíveis 
sobre a litologia da camada superior confinante, com espessura de  130 metros, não 
favorece essa condição em vista da presença  de diversas intercalações argilosas que 
certamente indicam condutividade hidráulica média vertical relativamente baixa 
incompatível com um processo drenante extremamente rápido e quase imediato a partir 
de 200 minutos de bombeamento. Assegurar a ocorrência de um aqüífero semi-confinado 
drenante com tal capacidade de recarga vertical, somente poderá ser avalizado a partir 
de observações piezométricas sistemáticas do aqüífero ao longo do tempo, analisadas em 
função das descargas ocorridas, através da utilização de modelos matemáticos numéricos 
que efetivamente validem tal condição. 

Nesse sentido, a opção é pela hipótese 3, inclusive  visando dar uma maior segurança 
na  avaliação das disponibilidades existentes de água subterrânea, considerando o 
aqüífero como um sistema totalmente confinado.  

5.4 – POÇO DE PESQUISA P.01 (P09.PA) 

5.4.1 -  Localização e Características Construtivas (Anexo 13.3) 

O poço P.01 (P09.PA) está localizado a uma distância de aproximadamente 9 Km a 
noroeste do poço P.02-Pesq. (P08.PA) e do piezômetro Pz/P02.PA.  Situa-se ainda a cerca 
de 7800 metros a leste da costa atlântica e de 9000 metros a sul da estrada que se dirige 
a São João da Barra. As coordenadas UTM são as seguintes: 

X = 284.728 mE; 
Y=  7.587.645 mN; 
Altitude = 5 metros; 
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O poço foi projetado com características construtivas similares as do poço P.02, 
conforme descrito no item 5.2.1. O Quadro 5.3 mostra os ajustes entre o projeto original 
e a perfuração efetivamente realizada. As características construtivas do poço projetado e 
do poço perfurado são, comparativamente, apresentadas na tabela  a seguir: 

 

Poço P.01 Projetado  Poço P.01 Perfurado  

Início: - Início: 04.08.2013; 

Conclusão: - Conclusão: 16.08.2013; 

Profundidade total: 252,00  metros; Profundidade total: 252,00  metros; 

Profundidade útil: 248,00  metros; Profundidade total: 249,60  metros; 

Perfuração: 24” (0  - 36,00 m);  

                    18” (36,00 – 252,00 m); 

Perfuração: 24” (0  - 36,00 m);  

                    17 1/2” (36,00 – 252,00 m); 

Revestimento de tubos de aço (ante-poço) : 18 

x 3/16” (0 – 20 m); 

Revestimento de tubos de aço (ante-poço) : 18 

x 3/16” (+0,50  -  36,00 m); 
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P.01 Projetado   P.01 Perfurado  

Câmara de bombeamento: Tubos de PVC 

aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  intervalo      

( 0,00 – 150,00 metros); 

 

Seção de catação: Filtros e Tubos intercalados 

de PVC aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  

intervalo      ( 150,00 – 248,00 metros); 

 

Câmara de bombeamento: Tubos de PVC 

aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  intervalo      

(+2,40 – 151,60 metros); 

 

Seção de catação: Filtros e Tubos intercalados 

de PVC aditivado, reforçado, diâmetro 8”;  

intervalo      ( 151,60  – 249,60 metros); 

 

Intervalo de cimentação da câmara de 

bombeamento: 0 – 150,00 metros; 

Intervalo de cimentação da câmara de 

bombeamento: 0 – 135,00 metros, 

Intervalo de instalação do pré-filtro: 150,00 – 

252,00; 

Intervalo de instalação do pré-filtro: 135,00 – 

252,00; 

Quadro 5.3 - Comparativo entre o Poço P.01 Projetado e o  Poço P.01 Construído 

 

A litologia, apresenta características similares a do poço P.02, notando-se entretanto 
maior presença da fração arenosa com provável aumento da condutividade hidráulica do 
aqüífero terciário na região do poço P.01. 

5.4.2 -  Teste de  Bombeamento Contínuo – P.01 

O ensaio realizado teve por objetivo a determinação dos coeficientes de 
condutividade hidráulica (k) e de transmissividade (T) do aqüífero. Os dados básicos do 
teste são apresentados a seguir. Os dados de rebaixamento do nível de água são 
apresentados no Anexo 13.6 i. 

• Início: 26/08/2013 – 14.00 hs 

• Conclusão : 27/08/2013 –  09.00 hs 

• Tempo de bombeamento : 1140 minutos 

• Vazão : 97,90 m3/hora = 0,02719 m3/seg;  

• Equipamento de bombeamento: Bomba submersa fabricação EBARA, modelo BHS 

670S-07,   Φ 147 mm, 7 estágios; 

• Medição da vazão : medidor de orifício – tubo de descarga 6”  x  placa 4”; 

• Medição de níveis d’água : medidor elétrico – sonoro; 
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Figura 5.8 – Teste de Bombeamento Contínuo – Poço P.01 

 

• Parâmetros hidrodinâmicos determinados  

o Interpretação : Método de Jacob – Aqüífero Confinado  (Figura 5.8) 
o t1 = 100 minutos 
o t2 = 1020 minutos 

o ∆1 = 6,34 metros 

o ∆2  = 6,68 metros 
o Transmissividade = 1,48.10-02 m2/seg 
o Espessura do aqüífero = 127 metros 
o Condutividade hidráulica = 1,16.10-04 m/seg  
o Coeficiente de Armazenamento = 4,47.10-04 (piezômetro Pz/P.02)  

5.4.3 - Teste de  Produção Escalonado– P.01 

O teste de produção foi do tipo escalonado onde  as vazões são aumentadas 
progressivamente ao final de cada estágio de bombeamento sem recuperação do nível de 
água entre cada estágio.. Apresentou os seguintes dados básicos, sendo os 
rebaixamentos medidos apresentados na planilha do  Anexo 13.6 ii. 

• No de estágios = 5 

• Início 26/08/2013 – 09.00h 

• Conclusão : 26/08/2013 –  14.00h 

• Tempo de bombeamento por estágio : 60 minutos 

• Equipamento de bombeamento: bomba submersa : Fabricação EBARA, modelo 

BHS 670S-07,   Φ 147 mm, 7 estágios;  
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• Medição da vazão : medidor de orifício – tubo de descarga 6”  x placa 4”; 

• Medição de níveis d’água : medidor elétrico – sonoro; 

• Vazões e rebaixamentos medidos  apresentados na tabela abaixo: 

 

Vazões (m3/h) Rebaixamentos medidos (m) 

Q1 = 50,30 m3/h; = 0,013972 m3/seg ∆1 = 3,29 m 

Q2 = 61,5m3/h; = 0,017083 m3/seg ∆2  = 3,82 m 

Q3 = 70,20 m3/h; = 0,019500 m3/seg ∆3 =  4,43 m 

Q4 = 80,00m3/h = 0,022222 m3/seg ∆4 = 5,08 m 

Q4 = 90,40 m3/h = 0,025111 m3/seg ∆5 = 5,75 m 

 
 

A vazão do segundo estágio de 60 m3/hora foi ajustada para 61,50 m3/hora 
considerando a margem de erro de 2 a 3% do equipamento de medição (medidor de 
orifício). 
 

 
Figura 5.9  – Teste de Bombeamento Escalonado – Poço P.01 
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• Rebaixamentos específicos corrigidos 

Os valores medidos de rebaixamento (∆), a partir do segundo escalão, foram 
corrigidos dos efeitos da superposição dos escoamentos produzidos pelas vazões 

anteriores, obtendo-se os valores ∆c utilizados na determinação da equação 
característica de funcionamento do poço. 

 

Valores utilizados na correção 

dos Rebaixamentos 

                   Rebaixamentos corrigidos  (m) 

∆∆∆∆1(120min)  = 3,32 m ∆∆∆∆1= ∆∆∆∆1= 3,29 m 

∆∆∆∆2(120min) = 3,87 m   ∆∆∆∆2c= ∆∆∆∆1 + ∆∆∆∆2 - ∆∆∆∆1(120min) = 3,79 m 

∆∆∆∆3(120min) = 4,44 m ∆∆∆∆3c= ∆∆∆∆2c + ∆∆∆∆3 - ∆∆∆∆2(120min) = 4,35 m 

∆∆∆∆4(120min) = 5,10 m ∆∆∆∆4c= ∆∆∆∆3c + ∆∆∆∆4 - ∆∆∆∆3(120min) = 4,99 m 

 ∆∆∆∆5c= ∆∆∆∆4c + ∆∆∆∆5 - ∆∆∆∆3(120min) = 5,64 m 

 

Vazões (m3/h) Rebaixamentos Específicos Corrigidos  

                          (∆/Q) 

Q1 = 50,30 m3/h; = 0,013972 m3/seg ∆1/ Q1)c = 235,46 m/m3/seg 

Q2 = 61,5m3/h; = 0,017083 m3/seg ∆2/ Q2)c = 221,85 m/m3/seg 

Q3 = 70,20 m3/h; = 0,019500 m3/seg ∆3/ Q3)c = 223,07 m/m3/seg 

Q4 = 80,00m3/h = 0,022222 m3/seg ∆4/ Q4)c = 224,55 m/m3/seg 

Q4 = 90,40 m3/h = 0,025111 m3/seg ∆5/ Q5)c = 224,60 m/m3/seg 

  

 

A equação característica de funcionamento hidráulico do poço P.01 é do tipo: 

∆∆∆∆ = B.Q + C.Q2  onde, 

∆∆∆∆ =  =  =  = Rebaixamento do nível de água (metros) 
B = Coeficiente de perdas de carga laminares (m/m3/seg); 
C = Coeficiente de perdas de carga turbulentas (seg2/m5); 

∆∆∆∆/Q = B + C.Q 
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A equação é determinada a partir dos resultados do teste de produção, plotando-se 

em gráfico semi-logarítimico os rebaixamentos específicos corrigidos(∆∆∆∆/Q)c em função 
para as respectivas vazões (Q) de cada estágio de bombeamento, conforme tabela e 
gráfico da Figura 5.10. O rebaixamento específico do primeiro estágio foi desconsiderado 
por ter-se mostrado anômalo para o conjunto de dados obtidos: 

 

 
Figura 5.10  – Interpretação do Teste Escalonado do Poço P.01 

 

Determina-se o coeficiente C pelo coeficiente angular da reta ∆/Q)c x Q  
apresentada no gráfico da  Figura 5.10, utilizando os estágios 05 e 02; 

 

         (∆/Q)5 -     (∆/Q)2                       224,60  -  221,85 
C = ------------------------------  =  --------------------------------- 
                Q4 – Q1                            0,025111  -  0,017083 
 

C = 342 seg2/m5 
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Determina-se o coeficiente B com base no rebaixamento do nível d’água para o 
tempo de 60 minutos (tempo de cada estágio do teste de produção), medido no teste de 
bombeamento contínuo - gráfico da Figura 5.8; 

∆ = B.Q + C.Q2
    

∆/Q = B + C.Q 

B = ∆/Q - C.Q 
 
Onde: 

Q = vazão do teste de bombeamento contínuo = 0,027194 m3/seg =97,90 m3/hora; 

∆ = rebaixamento do nível de água no teste de bombeamento contínuo para o tempo de 

60 minutos = 6,28 m. 

C = Coeficiente de perdas turbulentas obtido no teste escalonado = 1652 s2/m5 

B = (6,28 / 0,027194)  - (342 . 0,027194) 

 
Logo: 

B = 221,62 m/m3/s 

A equação característica do poço para o tempo de bombeamento de 60 minutos é, 

portanto: 

 

� = B.Q + C.Q2 

Ou seja, a equação característica de funcionamento hidráulico do poço P.02 para o tempo 

de 60 minutos, é: 

 

∆ = 221,62.Q +342.Q2  

  
Para verificação da validade da equação característica  = 221,62.Q + 342.Q2 para 

diferentes tempos de bombeamento, foi realizada  a simulação matemática dos 
rebaixamentos do nível de água ocorridos no teste de bombeamento contínuo de 24 
horas de duração, com base na determinação do raio efetivo (Rw) do poço, admitindo-se 
o aqüífero confinado, portanto, sem recarga vertical descendente: 

 
           1                       2,25 . T . t 
B = ---------- . Ln ----------------------------  equação de Jacob; 
      4 . π. T                    Rw2. S 
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                 2,25 . T .t  
Rw =    --------------------- 
                e 4.π  .B.T . S 
 
 t= 60 minutos = 3600 seg 
T = 1,48.10-02 m2/seg 
B = 221,62 m/m3/seg 
S = 4,47.10-04 (piezômetro Pz/P.02) 
Rw = 5,9522.10-07 metros 
A equação característica geral do poço P.02 para qualquer tempo de bombeamento fica: 
 
             1                  2,25 . T . t 
∆ = (---------- . LN ----------------------) . Q    + C. Q2 
        4 . π. T               Rw2. S 
 

∆ =   (176,97 + 5,3768.Ln t) . Q   + 342. Q2 

 

Com base na equação geral acima foram calculados os rebaixamentos do nível de 
água no teste de bombeamento contínuo, cuja comparação com os rebaixamentos 
medidos apresentada no gráfico da Figura 5.11, demonstra a sua validade para previsão 
dos rebaixamentos futuros: 
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Figura 5.11 – Comparação entre Rebaixamentos Medidos e Calculados no Teste  

de Bombeamento Contínuo – Poço P.01 

 

As equações características para tempos de bombeamento de 1 a 20 anos são portanto as 
seguintes: 

1 ano: ∆ = 270,48.Q  + 1652 .Q2 

2 anos: ∆ = 274,22.Q  + 1652 .Q2 

5 anos: ∆ = 279,15.Q  + 1652 .Q2 

10 anos:  ∆ = 282,88.Q  + 1652 .Q2 

20 anos: ∆ = 286,61.Q  + 1652 .Q2 
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6 HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NA REGIÃO 

Os dados históricos relativos á explotação do principal manancial subterrâneo da bacia 
de Campos e sobre ás condições operacionais dos poços são precários ou mesmo 
inexistentes, resumindo-se ás fichas técnicas de conclusão de poços elaboradas pelas 
empresas de perfuração, contendo escassos elementos informativos sobre o aqüífero 
captado. Na área de influência do projeto também, praticamente, não se dispõe de dados 
com respeito á explotação histórica do aqüífero e sobre as vazões historicamente 
bombeadas e respectivas profundidades alcançadas pelos níveis de água nos poços. 

Essa severa escassez de dados representou, sem dúvida, grande dificuldade para 
realização do presente estudo, o qual se ressentiu da falta de dados históricos 
representativos das condições hidrogeológicas e operacionais.  

Segundo os estudos realizados pela consultora (1)- HTA-Hidrogeologia e Tratamento 
de Água Ltda,  a CEDAE – Cia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro 
contratou a empresa ENCO Engenharia Consultoria Planejamento Ltda. para a elaboração 
de  estudos de implantação de sistemas de abastecimento de água em diversos distritos 
situados na área metropolitana de Campos dos Goytacazes, destacando-se os distritos de 
Goytacazes, Donana e Tocos.  

Foram  projetados e perfurados 02 poços no aqüífero aluvionar que domina a região 
da cidade de Campos tendo sido contemplados os distritos de Goitacazes e Donana com o 
poço desta última localidade apresentado elevada vazão da ordem de 100 l/seg 
despertando o interesse da CEDAE e da Concessionária Águas do Paraíba em ampliar 
substancialmente a captação dos recursos de água subterrânea para abastecimento das 
demais cidades da região em função das evidentes vantagens econômicas e logísticas 
demonstrada pelos resultados acima citados.  

A partir daí foi perfurado um número crescente de poços deslocando-se as perfurações 
para o  município de São Francisco do Itabapoana e cidades costeiras do município de São 
João da Barra, citando-se como as principais Atafona, Grussaí,  Cajueiro e o Balneário do 
Açu.  No município de Campos dos Goytacazes, as principais cidades abastecidas por 
poços além das localidades já citadas, são Farol de São Tomé, Saturnino Braga e São 
Sebastião de Campos. 

De acordo com levantamento efetuado recentemente por técnicos da CEDAE, existem 
atualmente diversos  poços em operação na região de influência do  projeto localizados 
no município de São João da Barra explorando o aqüífero terciário, totalizando 08 
unidades operacionais pertencentes á CEDAE e a 04 a Prefeitura de São João da Barra, 
distribuídas nas seguintes localidades: Barcelos, Cajueiro, Grussaí, Praia de Grussaí, 
Atafona, Praia Açu, Pipeiras, Mato Escuro, Sabonete e Perigoso. O poço mais antigo foi 
perfurado em Barcelos em 1987 seguindo-se a perfuração dos demais poços entre  1988 
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e 2044, sendo o último poço destinado ao abastecimento público em Pipeiras,  perfurado 
em 2004. 

Com relação aos poços perfurados para o complexo industrial do Porto de Açu a 
perfuração mais antiga ocorreu em dezembro de 2007 com a unidade denominada Minas 
Rio com profundidade de 237 metros.Os demais poços,  totalizando 9 unidades 
operacionais, foram perfurados no período de maio/2011 a junho/2013 sendo os últimos 
poços perfurados recentemente nos meses de julho e agosto de 2013 correspondentes 
aos poços de pesquisa destinados ao estudo em tela, os quais deverão ser, 
posteriormente, equipados com bombas submersas para produção atendendo as 
demandas do empreendimento.  

Quanto à nomenclatura dos poços observa-se a inexistência de um critério lógico para 
definir a referência de cada unidade, não se considerando a ordem cronológica das 
perfurações  nem tampouco a sua localização ou o proprietário de modo a se estabelecer 
uma diferenciação clara quando se considera algum deles no conjunto de poços 
existentes na região. 

No presente trabalho, a proposta de nomenclatura aqui apresentada para os poços 
considerados no estudo, consiste numa referência formatada inicialmente pela letra P 
(poço) seguida do número de ordem da perfuração (Ex. P.01, P.02 etc) sendo o poço P.01 
mais antigo que o poço P.02, seguindo a sigla da instituição proprietária, sendo:   

 

CD   CEDAE 

PA Complexo Industrial do  Porto de Açu 

CG Prefeitura Municipal de Campos do Goitacazes 

SJB Prefeitura Municipal de São João da Barra 

SFI Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana 

QSI Prefeitura Municipal de Quissamã 

 

e finalmente, a designação da localidade onde foi perfurado o poço ou o nome da 
entidade para a qual se destina a sua produção.  

Como exemplo, o segundo poço em ordem cronológica perfurado pela CEDAE na 
localidade de Grussaí terá a seguinte referência: P.02.CD-Grussaí. O terceiro poço 
perfurado para o Porto do Açu destinado a OSX terá como referência: P.03.PA-OSX.  
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O quadro 6.1 a seguir mostra os dados construtivos e operacionais dos poços em 
operação, fornecidos pela CEDAE na área e influência do Projeto do Porto de Açu, sendo 
de especial interesse as informações relativas aos níveis estáticos na época da perfuração 
em relação aos níveis atuais, cuja variação no tempo reflete o abatimento piezométrico 
ocorrido no período, bem como a variação temporal das vazões de exploração desses 
poços. 

 

Ref. 
Original 

Ref. 
Proposta 

Coord. X Coord. Y 
Prof. 
(m) 

Mês/Ano 
da 

Perfuração 

NE 
inicial 

(m) 

NE 
atual 
(m) 

Vazão 
inicial 

(m3/h) 

Vazão 
atual 

(m3/h) 

Barcelos P01.CD-
Barcelos 

273.764 7.594.514 140,00 08/1987 -3,30 2,13  55,00 

Grussaí 
Trevo 

P02.CD-
Grussaí 

287.598 7.597.105 172,30 02/1989 -1,60 1,07 66,00 60,00 

Grussai 
SESC 

P03.CD-
Grussaí 

289.404 7.600.376 205,00 09/1997 -4,50 2,40 72,00 72,00 

Praia Açu  
1 

P04.CD-
Praia Açu  

293.816 7.577.635 205,00 10/1997 -4,50 4,86 88,00 80,00 

Atafona P05.CD-
Atafona 

291.324 7.607.243 188,00 11/1997 > 0 > 0 102,00 60,00 

Cajueiro P06.CD-
Cajueiro 

282.277 7.596.833 176,00 02/2000 > 0 > 0 94,00 94,00 

Ilha de 
Grussaí 

P06.CD-
Grussaí 

289.974 7.597.691 219,60 08/2004 -3,50 > 0 113,40 60,00 

Pipeiras P08.CD-
Pipeiras 

278.528 7.587.080 292,20 06/2011 -0,73 > 0 40,00 40,00 

Mato 
Escuro 

P01.SJB-
Mato 

Escuro 

287.596 7.577.430 234,00 02/2011 -8,20 -8,20 87,90 87,00 

Sabonete P02.SJB-
Sabonete 

280.875 7.570.527 240,00 05/2012 -1,70  90,40 90,00 

Praia Açu 
2 

P03.SJB-
Praia Açu  

294.266 7.576.811 240,00 06/2012 -5,10 -5,10 67,20  

Perigoso P04.SJB-
Perigoso 

287.253 7.601.629 234,00 11/2012 -0,80 -0,80   

Minas 
Rio 

P01.PA-
Minas Rio 

290.848 7.585.514 237,59 12/2007 -3,60 -0,10 20,30 40,10 

OSX 1 P02.PA-
OSX1 

293.432 7.580.264 220,00 05/2011 2,80 5,61 50,00 48,00 

OSX 2 P03.PA-
OSX2 

293.074 7.580.882 262,50 11/2011 -0,20 -0,10 90,00 80,00 

ESC LLX P04.PA-
Esc. LLX 

291.029 7.583.629 264,00 05/2012 > 0 > 0 80,00 80,00 

Techinip P05.PA-
Tecnhnip 

291.617 7.579.861  04/2012   44,00  

OSX 3 P06.PA-
OSX3 

292.742 7.582.007 205,70 04/2013  4,49 57,40  

Nov P07.PA-
Nov 

291.500 7.580.053 250,00 05/2013  2,25 44,00 7,00 

Poço P08.PA- 291.060 7.580.924 255,20 07/2013 1,91 1,91 0,00 0,00 
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Pesquisa
2 

Poço 
Pesquisa 2 

Poço 
Pesquisa

1 

P09.PA-
Poço 

Pesquisa 1 

284.422 7.587.670 249,60 08/2013 -1,70 -1,70 0,00 0,00 

Quadro 6.1 - Dados Construtivos e Operacionais dos Poços em Operação na Área  
e Influência do Superporto do Açu 
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7 MODELO CONCEITUAL DO AQUÍFERO TERCIÁRIO COSTEIRO 

A formulação de um modelo matemático tendo em vista a simulação do 
comportamento de um aqüífero implica necessariamente na definição prévia de um 
modelo conceitual no qual se idealiza as condições de ocorrência das águas subterrâneas 
no que se refere a geometria do sistema e  condições hidráulicas do escoamento. O 
comportamento das águas subterrâneas na região do projeto em relação aos processos 
de recarga, escoamento subterrâneo e descarga natural, relaciona-se, portanto, a 
aspectos hidroclimáticos, geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos influentes, além 
dos estratigráficos e litológicos da  principal unidade geológica  denominada formação 
Emboré.  

O modelo conceitual proposto pode ser assim definido: 

i) O principal sistema hidrogeológico é representado pelo aqüífero da formação 
Emboré, constituindo um pacote sedimentar com espessura média da ordem de 300-350 
metros, de ocorrência regional, porém, de extensão lateral limitada a sul e a norte pelos 
blocos estruturais alçados de Quissamã e São Francisco de Itabapoana. 

ii) Com relação a geometria, o  aqüífero Emboré encontra-se ao sul limitado pela falha 
de Quissamã constituindo um limite impermeável em função da ocorrência nesse bloco 
de forma extensiva da formação Barreiras de baixa condutividade hidráulica. Ao norte o 
aqüífero mostra-se também lateralmente limitado pela falha de Barra do Itabapoana que 
se desenvolve ao longo do rio Paraíba do Sul entre Campos do Goitacazes e a foz, 
configurando, para norte, o bloco alçado de São Francisco de Itabapoana onde também, 
extensivamente, ocorre a formação Barreiras de caráter pouco permeável constituindo, 
portanto, igualmente, um limite lateral de fluxo nulo. Entre esses limites laterais 
impermeáveis desenvolve-se uma frente de escoamento subterrâneo do aqüífero 
Emboré, de leste para oeste,  com cerca de 45 Km de extensão, com descarga total para o 
mar.  

iii) Na direção oeste o aqüífero Emboré apresenta condições de continuidade 
hidráulica com os sedimentos aluvionares presentes em toda a região de Campos do 
Goitacazes, constituindo os aluviões junto com a área de afloramento da seção confinada 
do aqüífero terciário, a região de recarga do manancial através das infiltrações 
pluviométricas. 

iv) Na direção leste o aqüífero prolonga-se pelo mar ocorrendo a partir de 
determinada distância do litoral o inicio de uma transição gradativa de água doce para 
água salgada configurando uma interface salina cujo deslocamento para leste em direção 
ao continente dependerá das descargas dos poços e das condições hidráulicas de recarga 
por filtração vertical, porventura dominantes no aqüífero Emboré.   
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v) Em profundidade os sedimentos da formação Emboré encontram-se assentados 
sobre sedimentos constituídos predominantemente por margas, folhelhos e carbonatos 
impuros da  formação Ubatuba, a qual constitui o substrato pouco permeável onde 
dominam condições de fluxo nulo ou de inexistência praticamente total de escoamento 
subterrâneo, com provável ocorrência de água salobra. 

vi) Em escala regional, toda a seqüência sedimentar predominantemente arenosa da 
formação Emboré, poderia ser considerada um aqüífero único, hidraulicamente indivisível 
com características de sistema do tipo livre ou semi-livre. Entretanto, a litologia 
dominante na seção superior, representada por uma sucessão vertical de estratos 
argilosos pouco permeáveis intercalados a níveis arenosos apontam para condições de 
fluxos desfavoráveis no sentido vertical. Tais condições sugerem a separação da formação 
Emboré em dois sub-níveis aqüíferos, sendo o superior, predominantemente mais 
argiloso, caracterizado por forte anisotropia, condutividades hidráulicas verticais 
sensivelmente menores que as horizontais, em função da presença de horizontes 
argilosos intercalados, que conferem condições de camada confinante dos arenitos 
basais. 

vii) O nível aqüífero inferior apresenta valores de condutividade hidráulica maiores 
que os do nível aqüífero superior, fluxos horizontais intensos e localmente convergentes 
para os  atuais centros de produção de água subterrânea, assumindo  condição de 
sistema  confinado pelo  sub-nível superior 

viii) Em condições iniciais estacionárias, estima-se a ocorrência, no nível aqüífero 
superior, de um amplo predomínio dos fluxos horizontais sobre os verticais, com os 
cursos de água superficiais,  lagos e lagoas comportando-se  como receptores das 
descargas naturais, a nível regional. Atualmente com o desenvolvimento da exploração de 
água subterrânea, estima-se que tais condições históricas não tenham sido 
substancialmente afetadas, permanecendo o predomínio dos fluxos horizontais em 
função da intensa recarga direta do aqüífero a partir das infiltrações pluviométricas. 

ix) O nível inferior apresenta condições de confinamento ou de semi-confinamento 
ainda não comprovado, sendo realimentado pelas recargas pluviométricas nas áreas 
ocupadas pelos sedimentos aluvionares hidraulicamente interligados, essencialmente 
arenosos, que ocorrem na região de Campos do Goitacazes. Em condições estacionárias 
não influenciadas pelos bombeamentos históricos ocorridos na região, o nível aqüífero 
inferior apresentava fluxos horizontais em direção ao mar e fluxos verticais ascendentes 
realimentado o nível superior em função de uma potenciometria que configura condições 
de artesianismo surgente em toda a região e que ainda se mantém, na atualidade, em 
algumas áreas. 

x) Tendo o aqüífero inferior se configurado como principal fonte de suprimento para o 
abastecimento público e industrial em função de sua maior capacidade produtiva e 
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menor vulnerabilidade aos processos de contaminação, ocorreram suaves modificações 
nas suas condições iniciais de fluxo, em decorrência das descargas históricas produzidas. 
Com o rebaixamento da sua superfície potenciométrica, os fluxos antes paralelos e 
direcionados para o mar, hoje são convergentes em direção ás baterias de poços 
produtores, configurando cones de depressão ainda incipientes, de amplitude regional 
e/ou local. 

xi) Com relação a química das águas subterrâneas, o aqüífero Emboré na área do 
projeto apresenta águas de excelente qualidade química atendendo aos padrões vigentes 
de potabilidade. Entretanto, o aqüífero encontra-se vulnerável á futuras contaminações 
salinas levando-se em conta  a possibilidade  de deslocamento da interface salina de 
oeste para leste em direção ao continente, na  dependência das descargas futuras dos 
poços e das condições hidráulicas dominantes no aqüífero, aspectos esses que deverão 
ser analisados em futuros estudos específicos. Além disso, foram detectadas águas 
salobras em poços nas proximidades dos limites do bloco de Quissamã que poderão 
migrar em direção aos centros de bombeamento na área do projeto. Vale ressaltar ainda 
a presença de águas salobras ou salinizadas - relacionadas aos mangues que ocorrem na 
região - nos níveis arenosos mais superiores da seção superior da formação Emboré, as 
quais, entretanto, parecem isoladas e sem possibilidades de migração vertical em função 
das intercalações argilosas impermeáveis presentes na unidade superior da seqüência 
sedimentar. 

As Figuras 7.1 a 7.4 ilustram os aspectos conceituais considerados para o aqüífero 
Emboré. A Figura 7.1 mostra uma seção transversal N – S, próxima da costa, do aqüífero 
em condições naturais estacionárias não influenciadas pelos bombeamentos históricos, 
enquanto que a Figura 7.2 mostra a mesma condição estacionária em perfil longitudinal E 
– W passando por Campos e pela área do Complexo Industrial. Nota-se que em condições 
naturais estacionárias os fluxos eram horizontais em direção ao mar e também verticais 
ascendentes em função dos níveis  piezométricos surgentes  do aqüífero, principalmente 
nas proximidades do litoral.  
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Por outro lado, as Figuras 7.3 e 7.4 mostram as condições transitórias atuais 
influenciadas pelos bombeamentos históricos. Na Figura 7.3 observa-se a seção 
transversal N – S próxima da costa com as linhas de fluxo convergentes para os cones de 
depressão, ainda incipientes, formados na área do Complexo Industrial e na área Grussaí 
– Praia de Açu. A Figura 7.4 mostra a seção longitudinal no regime transitório atual 
indicando a inversão do sentido do fluxo subterrâneo de W para E, ou seja, do mar para o 
continente em função do aparecimento de um cone depressão piezométrica na área do 
Superporto do Açu. 
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8 MODELO DE SIMULAÇÃO ANALÍTICA - EVOLUÇÃO PIEZOMÉTRICA DO AQUÍFERO 

A etapa seguinte do estudo consistiu na análise do aprofundamento histórico dos 
níveis de água na área do Complexo Industrial do Porto de Açu em decorrência da 
exploração do aqüífero terciário através de  poços situados na sua área de influência, 
iniciados em 1987 com a perfuração do poço para o abastecimento da localidade de 
Barcelos continuando  até o presente com os poços destinados ao abastecimento  de 
diversas cidades e mais recentemente do pólo industrial em tela. A análise se faz 
necessária para dar consistência e respaldar as previsões a serem realizadas com respeito 
ao aprofundamento dos níveis de água na área do projeto em conseqüência da 
continuidade da exploração do manancial subterrâneo através de novos poços a serem 
perfurados para atendimento da demanda futura,  tendo-se para tanto utilizado um 
programa de computador denominado (3) - MODELO SIMAQ – Simulação Analítica de 
Aqüíferos, cujos fundamentos básicos e procedimentos de utilização são apresentados no 
Anexo 13.7. 

O modelo Simaq utiliza as funções analíticas de Theis e Hantush para cálculo dos 
rebaixamentos do nível d’água nos poços ao longo do tempo. O método ajusta-se 
especificamente ao estudo de baterias de poços pela possibilidade de cálculo dos 
rebaixamentos diretamente nos poços, incorporando inclusive perdas de carga por 
penetração parcial, perdas de caráter turbulento e interferências de poços vizinhos. Para 
aqüíferos confinados o modelo calcula o rebaixamento do nível de água em um poço 
bombeado utilizando a equação característica de funcionamento do poço e a função de 
Theis: 

∆ = B.Q + C.Q2  ; equação característica 

∆ = rebaixamento do nível de água calculado pelo modelo (m) 
 
Para aqüíferos semi-confinados temos a seguinte abordagem geral: 
 
            1                          Rw                          
B =  ---------- . W ( u , ----------- ) ;  função de Hantush 
        4. π . T                      β 
 
          Q                           Rw 
∆=  ---------- . W  ( u ,   -----------  )  + C. Q2 sendo, : 
       4. π . T                       β 
 
         Rw2 . S 
 u = ----------- 
          4. t .T 
 



 

75 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

                    Raw                    ∞     1                            Raw 2 
 W  ( u ,   -----------  )   =   ∫x   -----------.  exp  (- x - -------------). dx    
                     β                          x                  4. β2. x 
 
 
            Q           ∞           1                          Rw2 
∆=  ----------     ∫x         -----------.  exp  (- x - -------------). dx  + C. Q2 
       4. π . T                     x    4. β2. x 
 
Q = vazão bombeada (m3/seg); 
t = tempo de bombeamento (seg) 
T = transmissividade de aqüífero determinada no teste de bombeamento contínuo (m2/seg) 
S = coeficiente de armazenamento do aqüífero  
Rw = raio efetivo do poço determinado no teste de múltiplos estágios (m) 
C = coeficiente de perdas de carga turbulentas - teste de múltiplos estágios  (seg2/m5) 
 
 
             T. b'  
β =      ----------- = fator de filtração vertical (m) 
               K'  
 
b' = espessura da camada confinante (m)    
k' = condutividade permeabilidade do aquitardo 
 
Para aqüíferos confinados adota-se k’ = 0  simulando condições de total confinamento a longo 
prazo. Nesse caso a equação geral utilizada é a equação de Theis: 
 
          Q                          
∆=  ---------- . W ( u )   
       4. π . T                       
 

As interferências entre poços são calculadas substituindo o raio efetivo do poço (Rw)  pela 

distancia (D)  entre o poço bombeado e o poço influenciado:  

 

           Q             ∞       1                                D2 
I =  ----------     ∫x         -----------.  exp  (- x - -------------). dx   

       4. π . T                    x            4. β2. x 
 

I = interferência (m) 

D = distância entre os poços (m) 
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8.1 – Estimativa da Superfície Piezométrica Atual 

A utilização do modelo matemático nesta primeira etapa dos estudos 
hidrodinâmicos, teve por objetivo simular a evolução da superfície piezométrica na área 
de influência do projeto, tendo em vista a validação do modelo. Na medida em que for 
possível reproduzir de forma satisfatória as condições potencio métricas atualmente 
observadas, mediante simulação dos bombeamentos históricos ocorridos no período 
1987 – 2013,  o modelo assim ajustado pode ser utilizado com confiabilidade e segurança 
na análise de alternativas de explotação do aqüífero visando garantir a sustentabilidade 
do abastecimento futuro do Complexo Industrial. 

A superfície piezométrica atual foi delineada a partir de levantamentos de campo 
realizados por técnicos da CEDAE e por técnicos do projeto Porto de Açu no período de 
julho-agosto 2013, através de medições de níveis potenciométicos em diversos poços 
atualmente em operação distribuídos em toda a região, devidamente paralisados para 
permitir a medição. Os poços utilizados no delineamento da piezometria atual e os 
respectivos valores medidos são listados no Quadro 8.1 a seguir (o sinal – significa NE 
acima da cota do terreno): 

 

Ref. 
Original 

Ref. 
Proposta 

Coord. X Coord .  Y 
Cota 

Terreno 
(m) 

NE - Data 
Perfuração 

(m) 

NE 
Atual 
(m) 

Cota Piez. 
Ano Perfur. 

(m) 

Cota Piez. 
Atual (m) 

Grussaí 
Trevo 

P02.CD-
Grussaí 

287.598 7.597.105 5,00 -1,60 1,07 6,60 4,93 

Grussai 
SESC 

P03.CD-
Grussaí 

289.404 7.600.376 7,00 -4,50 2,40 11,30 4,60 

Praia Açu 
1 

P04.CD-
Praia Açu  

293.816 7.577.635 4,00 -4,50 4,86 8,50 -0,86 

Atafona P05.CD-
Atafona 

291.324 7.607.243 8,00 > 0 > 0 > 0 > 0 

Cajueiro P06.CD-
Cajueiro 

282.277 7.596.833 4,00 > 0 > 0 > 0 > 0 

Ilha de 
Grussaí 

P07.CD-
Grussaí 

289.974 7.597.691 6,00 -3,50 > 0 9,30 > 0 

Pipeiras P08.CD-
Pipeiras 

278.528 7.587.080 6,00 -0,73 > 0 6,73 > 0 

Mato 
Escuro 

P01.SJB-
Mato 

Escuro 

287.596 7.577.430 5,00 -8,20 -3,20 13,20 8,20 

Perigoso P04.SJB-
Perigoso 

287.253 7.601.629 4,00 -0,80  4,80  

Minas 
Rio 

P01.PA-
Minas Rio 

290.848 7.585.514 5 -3,60 -0,10 8,60 4,90 

OSX 1 P02.PA-
OSX1 

293.432 7.580.264 4,00 2,80 5,61 1,20 -1,61 

OSX 2 P03.PA-
OSX2 

293.074 7.580.882 5,00 -0,20 -0,10 5,20 5,10 
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ESC LLX P04.PA-
Esc. LLX 

291.029 7.583.629 3,00 > 0 > 0 > 0 > 0 

OSX 3 P06.PA-
OSX3 

292.742 7.582.007 4,00  4,49  -0,49 

Nov P07.PA-
Nov 

291.500 7.580.053 6,00  2,25  3,75 

Poço 
Pesquisa

2 

P08.PA-
Poço 

Pesquisa 2 

291.060 7.580.924 8,00 1,91 1,91 6,09 6,09 

Poço 
Pesquisa

1 

P09.PA-
Poço 

Pesquisa 1 

284.422 7.587.670 5,00 -1,70 -1,70 6,70 6,70 

Quadro 8.1 -  Medições Piezométricas Atuais (julho-agosto 2013) em Poços Existentes  

na Área de Influência do Superporto Açu 

 

A Figura 8.1 mostra a superfície piezométrica atual estimada com base nas medições 
realizadas. Observa-se a formação de 02 cones de depressão, ainda muito incipientes e 
pouco individualizados. O cone localizado na região do complexo industrial apresenta 
algumas cotas piezométricas negativas, a exemplo dos poços P02.PA-OSX1 e P04.CD-Praia 
Açu 1. Nota-se também a formação de outro cone com características similares na região 
de Grussaí, ocorrendo portanto uma linha divisória do escoamento subterrâneo entre as 
citadas áreas. É de se registrar também a inversão do fluxo subterrâneo com sentido de 
oeste para leste na região dos cones de depressão, apontando para a possibilidade de 
deslocamento da interface salina em direção ao continente.  

8.2 – Configuração Básica do Modelo de Simulação  

Para a operação do modelo visando a simulação da superfície piezométrica atual, foi  
inicialmente definida  sua configuração, considerando as condições hidrogeológicas 
básicas definidas no modelo conceitual discutido no capítulo 7  no que se refere a 
geometria do aqüífero, condições piezométricas iniciais, parâmetros hidráulicos, 
comportamento hidrodinamico,  regimes históricos de operação dos poços e demais 
elementos necessários ás simulações. 

i) Condições piezométricas iniciais 

As condições piezométricas iniciais do aqüífero terciário Emboré são naturalmente de 
difícil avaliação em vista da carência de dados hidrogeológicos históricos sobre as 
condições potenciométricas na região. Foram estimadas com base nas informações 
históricas fornecidas pela CEDAE conforme discriminado Quadro 8.1. O nível 
potenciométrico mais elevado nas proximidades do litoral foi medido no poço P03.CD-
Grussaí Sesc em setembro de 1989 indicando ma pressão hidrostática de 11,30 m.c.a em 
relação ao nível do mar. Sendo este um dos mais antigos poços da região e levando em 
conta que a exploração do aqüífero era ainda muito incipiente à época, considera-se que 



 

78 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

a referida cota piezométrica reflete, aproximadamente, as condições iniciais do aqüífero 
nas proximidades do litoral. Sendo um aqüífero do tipo confinado em condições 
estacionárias pode-se considerar uma superfície piezométrica original com fraco 
gradiente hidráulico determinando o escoamento subterrâneo de oeste para leste em 
direção ao mar. Admitido-se um gradiente piezométrico natural  de 0,125/1000 e levando 
em conta a provável conexão hidráulica com os aluviões de Campos, obtém-se a 
configuração potenciométrica estimada para o aqüífero em condições estacionárias 
iniciais, conforme mostrado na Figura 8.2. 
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FIGURA 8.1 
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FIGURA 8.2 
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ii) Comportamento hidrodinâmico do manancial – Conforme o modelo conceitual 
definido no capítulo 7, considera-se o aqüífero um sistema confinado na região 
litorânea pela seção argilo-arenosa superior da formação Emboré, a qual em 
função da baixa condutividade hidráulica vertical limita os processos de recarga 
por filtração vertical descendente. 

iii) Limites do aqüífero – Aqüífero de estrutura monoclinal com suave mergulho de 
leste para  oeste em direção ao mar. Apresenta-se limitado lateralmente a sul e a 
norte por falhamentos de gravidade.  

- A sul ocorre o bloco de Quissamã alçado pela falha de Farol de São Tomé a  20 
Km de distância da área do projeto, constituindo limite impermeável ao fluxo 
subterrâneo,   

- A norte ocorre o bloco de São Francisco de Itabapoana alçado pela falha de 
São João da Barra  a  27 Km de distância da área do projeto, constituindo 
também  limite impermeável ao fluxo subterrâneo. 

- Na direção leste considera-se o aqüífero contínuo. 

s- Na direção oeste em virtude da aparente continuidade hidráulica do aqüífero 
terciário com os extensos aluviões da região de Campos do Goitacazes, 
considera-se o aqüífero limitado pela referida área de recarga a partir da qual 
se direciona o escoamento subterrâneo para leste. 

iv) Parâmetros hidráulicos considerados 

Os parâmetros hidráulicos considerados para o aqüífero foram determinados nos 
testes de bombeamento do poço P.02 com observações no piezômetro Pz/P02, 
detalhadamente descritos e interpretados nos itens 5.2.2 e. 5.3.2 do presente relatório. 

� Transmissividade :  T =  4,97 . 10-03 m2/seg 
� Coeficiente de Armazenamento :  S  =  4,47.10-04 
� k´ = condutividade da camada confinante 3,91 . 10-5 m/seg 

v)  Localização dos poços 

Foram considerados nas simulações todos os poços perfurados a partir de 1987 
(Barcelos) na área admitida de influência para o projeto, conforme discriminados no 
Quadro 8.1. Os poços são localizados de acordo com suas coordenadas UTM, as quais 
são utilizadas pelo modelo para calculo da distância entre eles:  

vi) Regime de Operação dos Poços 
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De acordo com os fundamentos do modelo SIMAQ apresentados no Anexo 13.7,  o 
cálculo dos rebaixamentos do nível d'água nos poços ao longo do tempo é realizado 
considerando os efeitos de longo prazo das vazões médias históricas bombeadas e os 
efeitos de curto prazo, referentes as vazões mais recentemente produzidas, 
correspondentes á bomba atualmente instalada. Os rebaixamentos e interferências 
calculados pela função de Theis levam em conta, portanto, o princípio da superposição 
dos escoamentos com base na seguinte expressão genérica: 

∆ = B. f[Rw, (th + tr), T, S]. Qh -  B. f[Rw, tr, T, S]. Qh + B. f[Rw, tr, T, S]. Qr + C.Qr2 

∆ = rebaixamento do nível de água no período simulado (m) 

            1                           
B =  ---------- . W ( u ) ;   função de Theis 

        4. π . T                     
 
Qh = vazão media histórica 
Qr = vazão recente 
th = tempo de bombeamento da vazão média histórica 
tr =  tempo de bombeamento da vazão recente 
Rw = raio efetivo do poço (m) 
T = transmissividade (m2/seg) 
S = coeficiente de armazenamento 
C = coeficiente de perda de carga turbulenta 

 

A fixação das vazões médias históricas dos poços não tem a precisão necessária em 
virtude da precariedade e insuficiência dos dados disponíveis, tendo-se obtido apenas 
os dados sobre a vazão no início da operação  e a vazão atual. Essas vazões foram 
definidas a partir de informações fornecidas pela CEDAE e pelos  levantamentos 
recentemente realizados pela CEDAE  (Geol. Egmont Capucci)  nos poços existentes no 
complexo industrial (Quadro 8.1). 

* As vazões históricas consideradas correspondem a média entre a vazão inicial de 
operação do poço e a vazão atual, levando em conta a intermitência diária dos 
bombeamentos históricos ocorridos;  

* As vazões recentes correspondem ás vazões instantâneas produzidas pelas bombas 
submersas atualmente instaladas;  

* O tempo de bombeamento da vazão média histórica corresponde ao período (anos) 
transcorrido desde o início da operação de cada poço até a data de cálculo do 
rebaixamento do nível de água no poço (agosto de 2013);.  
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* O tempo de bombeamento a vazão recente :  corresponde ao um período atual de 
bombeamento de 24 horas, com a vazão da bomba atualmente instalada;   

O Quadro 8.2 mostra as vazões iniciais e atuais fornecidas pela CEDAE, com as 
respectivas intermitências atuais no bombeamento dos poços existentes em operação. 

 

Referência 
Original 

Referência 
Proposta 

Mês/Ano 
Perf. 

Ano 
 Início 

Operação 

Vazão Inicial 
(m3/hora) 

Vazão Atual 
(m3/hora) 

Intermitência Atual 
(horas/dia) 

Grussaí 
Trevo 

P02.CD-
Grussaí 

02/1998 1988 66,00 60,00 15 

Grussai 
SESC 

P03.CD-
Grussaí 

09/1997 1998 72,00 72,00 15 

Praia Açu 1 P04.CD-Praia 
Açu  

10/1997 1998 88,00 80,00 15 

Atafona P05.CD-
Atafona 

11/1997 1998 102,00 60,00 15 

Cajueiro P06.CD-
Cajueiro 

02/2000 2000 94,00 94,00 15 

Ilha de 
Grussaí 

P07.CD-
Grussaí 

08/2004 2004 113,40 60,00 18 

Pipeiras P08.CD-
Pipeiras 

06/2011 2013 40,00 40,00 12,00 

Mato 
Escuro 

P01.SJB-
Mato 

Escuro 

02/2011 2013 87,90 87,00 6,00 

Minas Rio P01.PA-
Minas Rio 

12/2007 2008 20,30 40,00 10 

OSX 1 P02.PA-
OSX1 

05/2011 2011 50,00 48,00 8 

OSX 2 P03.PA-
OSX2 

11/2011 2011 90,00 80,00 8 

ESC LLX P04.PA-Esc. 
LLX 

05/2012 2011 80,00 80,00 12 

Poço 
Pesquisa2 

P08.PA-
Poço 

Pesquisa 2 

07/2013     

Poço 
Pesquisa1 

P09.PA-
Poço 

Pesquisa 1 

08/2013     

Quadro 8.2 - Vazões Iniciais e Atuais Fornecidas pela CEDAE, com as Respectivas Intermitências 
no bombeamento dos poços existentes em operação. 

 

As configurações dos regimes de operação dos poços, para simulação do declínio 
histórico da superfície potenciométrica foram, portanto, as seguintes: 
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Poços Início da 

Operação 

(ano) 

Período Histórico Período Recente 

 

 Vazão  

Média 

Histórica  

(m3/h) 

Tempo  

 

(anos) 

Vazão  

Recente 

.(m3/h) 

Tempo 

(dias) 

Intermitência 

(horas/dia) 

P02.CD-
Grussaí 

1988 39,37 25 60,00 1 15 

P03.CD-
Grussaí 

1998 45,00 15 72,00 1 15 

P04.CD-Praia 
Açu 1 

1998 52,50 15 80,00 1 15 

P05.CD-
Atafona 

1998 50,62 15 60,00 1 15 

P06.CD-
Cajueiro 

2000 58,75 13 94,00 1 15 

P07.CD-
Grussaí 

2004 65,02 9 60,00 1 18 

P08.CD-
Pipeiras 

2013 20,00 0 40,00 1 12 

P01.SJB-
Mato Escuro 

2013 21,86 0 87,00 1 6 

P01.PA-
Minas Rio 

2008 12,56 5 40,00 1 10 

P02.PA-
OSX1 

2011 16,33 2 48,00 1 8 

P03.PA-
OSX2 

2011 28,33 2 80,00 1 8 

P04.PA-Esc. 
LLX 

2011 26,66 2 80,00 1 8 

Quadro 8.3 - Regimes Operacionais Configurados- Modelo Simaq 

 

vii) Raio Efetivo dos Poços 

O modelo Simaq calcula o rebaixamento do nível d’água devido as perdas de carga 
no aqüífero (B.Q) utilizando  o raio efetivo dos poços (Rw), determinado com base no 
valor do coeficiente (B) obtido nos testes de múltiplos estágios  interpretados no 
capítulo.5 deste Relatório, através da seguinte expressão: 

                           2,25.T. t      
Rw  =      ---------------------------------- 

                         e4.ΠΠΠΠ.B.T . S 
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Nas simulações realizadas foi considerado a valor de Rw determinado na 
interpretação do teste de produção do poço de pesquisa P.02:  

Rw = 0,00513 metros 

viii) Coeficientes de Perdas de Carga Turbulentas (C) 

Também são especificados os coeficientes de perda de carga do fluxo turbulento 
determinados nos testes de múltiplos estágios. No presente estudo foi adotado para os 
poços da simulação o valor do coeficiente (C) determinado no teste de múltiplose 
estágios do poço de pesquisa P.02 

     C = 1652 seg2/m5 

ix) Níveis Piezométricos Iniciais   

O tempo (t = 0) considerado nas simulações corresponde ao mês de janeiro de 1988 
quando se admite ter sido iniciada a operação dos poços P02.CD-Grussaí, P03.CD-
Grussai, P04.CD-Praia de Açu 1 e P04.CD-Atafona. Os níveis estáticos iniciais dos poços 
para (t=0) são obtidos a partir do  posicionamento dos poços na configuração 
piezométrica inicial estimada delineada na Figura 8.2, conforme discriminado Quadro 
8.4 a seguir:  

 

Ref. Proposta Coord.   X Coord. Y Cota 
Terreno 

 (m) 

Cota Piez. Inicial 
 (m) 

NE 
Inicial 

(m) 

P02.CD-Grussaí 287.598 7.597.105 5,00 12,50 -7,50 

P03.CD-Grussaí 289.404 7.600.376 7,00 12,25 -5,25 

P04.CD-Praia Açu  293.816 7.577.635 4,00 11,50 -7,50 

P05.CD-Atafona 291.324 7.607.243 8,00 11,95 -3,95 

P06.CD-Cajueiro 
 

282.277 7.596.833 4,00 13,30 -9,30 

P07.CD-Grussaí 289.974 7.597.691 6,00 12,05 -6,05 

P08.CD-Pipeiras 278.528 7.587.080 6,00 12,25 -6,25 

P01.SJB-Mato Escuro 287.596 7.577.430 5,00 12,60 -7,60 

P01.PA-Minas Rio 290.848 7.585.514 5 12,00 -7,00 
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P02.PA-OSX1 293.432 7.580.264 4,00 11,75 -7,75 

P03.PA-OSX2 293.074 7.580.882 5,00 12,00 -7,00 

P04.PA-Esc. LLX 291.029 7.583.629 3,00 12,00 -7,00 

P08.PA-Poço Pesquisa 2 291.060 7.580.924 8,00 12,00 -4,00 

P09.PA-Poço Pesquisa 1 284.422 7.587.670 5,00 12,95 -7,95 

Quadro 8.4 – Níveis Piezométricos Iniciais Estimados do Aqüífero Terciário Emboré 

 

8.3 – Superfície Piezométrica Atual Simulada  

 Com base na configuração acima definida o modelo Simaq foi utilizado para 
simular a superfície piezométrica atual resultante da exploração de água subterrânea 
em toda a região do projeto a partir da década de 80 (1988), correspondendo a um 
período de 25 anos de exploração do aqüífero. As planilhas computacionais são 
apresentadas no Anexo 13.8i – Simulação PORTOA01.OUT. 

O resultado obtido é mostrado na Figura 8.3, onde se observa o início de formação de 2 
cones de depressão centrados respectivamente nas áreas de Grussaí/Atafona e do Porto 
de Açu ambos com cotas piezométricas mínimas da ordem de 4 metros nas zonas 
centrais mais deprimidas. 

A Figura 8.1 anteriormente apresentada no item 8.1 mostra a superfície piezométrica 
atual delineada a partir de medições realizadas nos poços existentes na área de 
influência do projeto, durante os meses de julho e agosto de 2013 por técnicos da 
CEDAE juntamente com técnicos do Porto  de Açu. 

Comparando ambas as superfícies, observa-se grande aderência entre os valores 
envolvidos. Nota-se tanto na superfície observada como na simulada a presença de 
cones de depressão, ainda incipientes, localizados nas mesmas  áreas onde se concentra 
a exploração do aqüífero. Verifica-se em ambos os casos a ocorrência de uma linha 
divisória do escoamento subterrâneo entre os cones de depressão, com os fluxos se 
dirigindo, de um lado para o cone de Grussaí e do outro para o cone em formação do 
Porto do Açu. Observa-se ainda as zonas de inversão de fluxo nas regiões dos cones com 
os fluxos se deslocando de oeste para leste.  

A grande similaridade entre as cotas piezométricas de ambas as superfícies, simulada e 
observada,  demonstra, portanto,  a validade do modelo matemático formulado para 
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estabelecer previsões quanto ao comportamento futuro dos poços e do aqüífero na 
área do complexo industrial do Porto de Açu. 

Outra verificação da validade do modelo conceitual adotado e da simulação de 
aferimento realizada pode também ser feita mediante comparação entre a cota 
piezométrica do NE  do poço de pesquisa P.02 medida antes de ser iniciado o teste de 
bombeamento contínuo (6,09 metros = cota boca poço – NE; = 8,00 – 1,91 = 6,09 
metros) com a cota do NE calculada pelo modelo configurando na simulação vazão nula  
para o referido poço P.02 (5,04  metros = 8,00 – 2,96 = 5,04 metros) – Planilhas 
computacionais,  Anexo 13.8.i  - Simulação PORTOA01.OUT 

 

Poço Cota terreno 

(Z) 

Prof. NE (m) Cota piezométrica NE 

(m) 

P.02 – medição atual 8,00 1,91 6,09 

P.02 – antes do teste 

de bombeamento 

(simulação  modelo) 

8,00 2,96 5,04 

 

Por outro lado, comparando o ND medido no final do teste poço P.02 após 24 horas 
de bombeamento contínuo configurando para o poço P.02 a vazão de teste de 80 
m3/hora, obtêm-se valores muito similares aos valores calculados pelo modelo (Anexo 
13.8.ii – Simulação PORTOB02.OUT) conforme mostrado na tabela a seguir, reiterando 
mais uma vez  a validade do modelo de simulação adotado para as previsões sobre o 
comportamento futuro do aqüífero quanto a evolução futura  dos níveis estáticos e 
dinâmicos nos novos poços programados. 

 

Poço Cota terreno (Z) Prof. ND (m) Cota piezométrica ND 

(m) 

P.02 – medição no  

final do teste  

8,00 11,94 -3,94 

P.02 – simulação 

modelo 

8,00 12,72 -4,72 
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Figura 8.3 
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9 DEMANDAS DE ÁGUA SUBTERRÊNEA NA REGIÃO 

Com base nos fatores influentes e condicionantes analisados nos capítulos anteriores, 
a etapa seguinte dos estudos consistiu na utilização do Modelo Analítico de Simulação – 
Simaq para a análise das condições de exploração do aqüífero terciário, tendo em vista a 
sustentabilidade da produção de água subterrânea para atendimento da demanda atual e 
futura do Projeto Porto do Açu, levando também em conta o atendimento das 
necessidades de abastecimento de água pela  CEDAE com recursos do mesmo manancial, 
das diversas cidades e comunidades existentes na área de influência da complexo 
industrial. 

9.1 – Demanda de Água para Abastecimento Público  

Em função do crescimento populacional, espera-se que novos poços venham a ser 
perfurados pela CEDAE para suprimento hídrico das cidades atualmente abastecidas por 
poços com água subterrânea captada do aqüífero terciário. Tal procedimento causará 
impacto nos níveis água do aqüífero na área do complexo portuário em função de 
interferências provocadas pelos bombeamentos futuros destinados ao abastecimento 
público. 

Uma previsão com respeito à demanda futura do abastecimento público na região foi 
realizada pela empresa de consultoria (1) HTA – Hidrogeologia e Tratamento de Água 
Ltda. em dezembro de 2006 para  a MMX – Mineração e Metálicos Ltda. indústria 
integrante do projeto do Porto do Açu. No referido estudo, utilizando  dados da CEDAE,  
foi definida  para o ano de 2003 uma produção total dos poços na região de 705,7 m3/h  
(196,27 l/s) com 9 poços (média de 78,4 m3/h/poço) atendendo uma população de 
57.660 habitantes. Considerou ainda que a taxa anual média de crescimento populacional 
durante o período 1991-2000 foi de 3,13 % para o município de São João da Barra, de 
3,85 % para Macaé e de 3,01 % para Quissamã, enquanto o Estado do Rio de Janeiro 
cresceu apenas a 1,28%, indicando a influência do repasse dos “royalties” do petróleo 
àqueles  municípios. 

Considera-se que a área de influência sobre o aqüífero terciário captado no Porto do 
Açu, no que respeita a demanda futura de água subterrânea na região, corresponde a 
área do município de São João da Barra, uma vez que as demandas de Campos do 
Goitacazes deverão ser contempladas pelo aqüífero aluvionar e por recursos superficiais, 
enquanto que as demandas de Quissamã e São Francisco de Itabapoana deverão ser 
atendidas também por outros mananciais superficiais e subterrâneos. 

Os parâmetros considerados no referido trabalho da HTA para estimativa da 
demanda futura na região de influência do município de São João da Barra, a partir de 
2003 foram: 
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• Taxa de crescimento populacional – 3,5% a.a; 

• População residente/flutuante em 2003 = 57.660 habitantes; 

• Produção de água subterrânea em 2003 = 705,7 m3/hora 

• Demanda per-cápita= 250 l/hab/dia; 

• Vazão média dos poços = 74,4 m3/hora; 

Entretanto, consideramos que a taxa de crescimento populacional adotada de 3,5% 
a.a foi extremamente elevada e não condizente com os estudos demográficos 
consultados. 

O estudo de impacto ambiental referente ao complexo industrial realizado para a 
LLX, em maio de 2011 pela empresa  Ecologus – Engenharia Consultiva define, conforme 
tabela a seguir, a  evolução populacional residente prevista para o referido município:  

 

ANOS POPULAÇÃO ESTIMADA TAXA DE CRESCIMENTO  

POPULACIONAL 2010-2025 (%) 

2010 35157 1,0325 

2011 35638  

2012 36138  

2013 36614 

2014 37068 

2015 37504 

2016 37924 

2017 38329 

2018 38721 

2019 39101 

2020 39469 

2021 39825 

2022 40140 

2023 40503 

2024 40823 

2025 41127 

  

Analisando os censos dos anos 2000 e 2010, (4)  - Observatório das Metrópoles em 
cooperação com o INCT - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e o CNPq- Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, definiu uma taxa de crescimento 
populacional de 1,69% para o município de São João da Barra e de 2,05% para a região 
norte do Estado do Rio de Janeiro. Define uma população de 32747 habitantes para São 
João da Barra  em 2010, portanto, similar a do estudo acima citado. 
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Adotando a taxa mais ampla de crescimento populacional de 2,05% e com base nos 
indicadores e na metodologia dos estudos da (1) – HTA – Hidrogeologia e Tratamento de 
Água Ltda , foram estimadas, a partir dos dados de 2003, as necessidades complementares 
de água para o abastecimento público residencial/flutuante e comercial/industrial na 
região de influência do projeto, definindo-se também  a quantidade de poços necessários 
para captação do aqüífero terciário, conforme discriminado no Quadro 9.1 a seguir 
apresentado. Por outro lado, o Observatorio Das Metrópoles estima a população residente 
similar em 2010 de 32 

 

    Ano 2003 2013 2020 2030 2040 

Taxa cresc. % a.a. adotada  2,05 2,05 2,05 2,05 

População residente + flutuante     57.660 70632 81413 99730 122167 

Consumo per capita (l/dia)  250 250 250 250 

Demanda Total  (m3/dia)  (c)   17658 20353 24932 30541 

Dem. Ind./Com.(m3/dia)   (b)  8829 10176 12466 15270 

Relação (b)/(a)  0,5 0,5 0,5 0,5 

Demanda Total  (m3/dia)  (c)  16937 26487 30529 37398 45811 

(m3/h) 705,7 1103,62 1272,04 1558,25 1908,79 

l/seg 196,03 306,56 353,34 432,84 530,21 

(m3/ano) 6.182.005 9667755 11143085 13650270 16721015 

Produção média dos poços(m3/h) 74,40     

Produção média dos poços(m3/h) 74,4     

Demanda Complementar (m3/h)  397,92 168,42 286,21 350,59 

Nº de Poços Necessários 17 6 2 4 5 

 Total 1264,80  m3/hora 

Quadro 9.1 – Estimativa das Necessidades Complementares de Água Subterrânea para o 

Abastecimento Público e Quantidade de Poços Necessários para Captação do Aqüífero Terciário 

Emboré (2013 – 2040) 

 

Verifica-se a necessidade de perfuração de mais 17 novos poços na região para 
atendimento da demanda total pública e industrial complementar de 1264,80 m3/hora 
até 2040, sendo 6  até 2013, mais 2 até 2020, mais 4 até 2030 e mais 5 até 2040, devendo 
tais poços serem distribuídos nas imediações das áreas de locação dos poços já 
existentes, nas seguintes comunidades presentes  na área considerada: Atafona, 
Grussai/Ilha de Grussai, Perigoso, Cajueiro, Barcelos/Peixe Gordo, Pipeiras, Praia Açu, 
Mato Escuro, Sabonete, com número de poços aproximadamente proporcional as suas 
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populações/demandas, entrando em operação de forma escalonada conforme 
discriminado no Quadro 9.2 no período 2014 - 2039:   

 

Centro de 
Bombeamento 

Nº Total 
de Poços 

2014 2019 2029 2039 Produção 
Média 

Ponderada 
(m3/h) 

Ano – Entrada em Operação 

Atafona  
Distribuição dos 
Poços 

5 2  1 2  

Produção Poços 
(m3/hora) 

372 148,8  74,4 148,8 123,04 

Grussai/Ilha de Grussai  
Distribuição dos 
Poços 

4 2  1 1  

Produção Poços 
(m3/hora) 

297,60 148,80  74,4 74,4 120,18 

Perigoso  
Distribuição dos 
Poços 

1   1   

Produção Poços 
(m3/hora) 

74,4   74,4  74,4 

Cajueiro  
Distribuição dos 
Poços 

2 1  1   

Produção Poços 
(m3/hora) 

148,8 74,4  74,4  74,4 

Barcelos/Peixe Gordo  
Distribuição dos 
Poços 

1 1     

Produção Poços 
(m3/hora) 

74,4 74,4    74,4 

Pipeiras  
Distribuição dos 
Poços 

1  1    

Produção Poços 
(m3/hora) 

74,4  74,4   74,4 

       
Praias Açu 1 e 2  
Distribuição dos 1  1    
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Poços 
Produção Poços 
(m3/hora) 

74,4  74,4   74,4 

Mato Escuro  
Distribuição dos 
Poços 

1    1  

Produção Poços 
(m3/hora) 

74,4    74,4 74,4 

Sabonete  
Distribuição dos 
Poços 

1    1  

Produção Poços 
(m3/hora) 

74,4    74,4 74,4 

Produção Total 
dos Poços 
(m3/hora) 

1264,80 446,40 148,80 297,60 372,00  

Nº Total de 
Poços 

17 6 2 4 5 17 

Quadro 9.2 – Distribuição dos Novos Poços e das Produções para Atendimento da Demanda 
Pública no Período 2013 - 2040 

 

9.2 – Demanda de Água do Projeto Porto de Açu 

Conforme informações fornecidas pela CEDAE/Porto do Açu expressas na planilha do 
Anexo 13.9 a demanda total do projeto é de 11.356,30 m3/dia (473 m3/hora ≈ 450 
m3/hora), distribuídos em duas (2)  fases, a primeira de 5.370,81 m3/dia e a segunda de 
5.985,49 m3/dia.  

Considerando também a recomendação da CEDAE (Geólogo Paulo Roberto) de que 
os novos poços deverão ser perfurados conforme o projeto construtivo dos poços de 
pesquisa relatados no presente trabalho e considerando suas câmaras de bombeamento 
no diâmetro de  8 pol. D.I, tais poços  somente aceitam bombas submersas com vazão 
máxima de 90 m3/h/AMT =   60 m.c.a ou 80 m3/hora/ AMT = 70 m.c.a, vazões essas  
consideradas como limite máximo de produção dos novos poços a serem projetados e 
perfurados, tendo-se como referência a bomba submersa de fabricação EBARA modelo 
BHS 607S – 07 de 30 CV. As AMT´s referidas correspondem ao final do período de 
bombeamento considerado (ano 2040). 

Para esse cenário o número total de poços necessários a atendimento da demanda 
final será de 6 poços, sendo 1 de reserva, no caso em que os poços sustentem a vazão de 
90 me/hora dependendo da AMT a ser alcançada. Caso a AMT venha a ser maior ao longo 
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do tempo alcançando 70 m.c.a, (vazão de 80 m3/h) o número de poços necessários será 
de 7 sendo 1 de reserva. Assim sendo, no primeiro caso, poderão ser perfurados 4 poços 
para atendimento da primeira etapa, sendo um de reserva e 2 poços na etapa final do 
projeto.  No segundo caso, 4 poços poderão ser perfurados na primeira etapa e 3 na 
segunda, sendo 1 de reserva. 
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10 SIMULAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SUPERPORTO DO AÇU E DO 
ABSTECIMENTO PÚBLICO NO PERÍODO  2013 – 2040 

Esta etapa consistiu na análise das condições de exploração do aqüífero terciário 
quanto á evolução da superfície piezométrica e aprofundamento dos níveis de água nos 
poços produtores, em função das descargas complementares para  atendimento das 
demandas do complexo industrial e das necessidades de  abastecimento público e 
industrial da região de influência do projeto. A análise foi realizada com o uso do modelo 
Simaq, devidamente ajustado e validado no capítulo precedente. Se necessário é possível 
utilizar um recurso técnico importante disponível no modelo matemático que consiste na 
fixação de níveis dinâmicos máximos a serem atingidos pelos poços no final do período de 
bombeamento considerado. Nessa opção, o modelo calcula as vazões máximas de 
exploração dos poços, para que os níveis dinâmicos não sejam ultrapassados e alcancem 
os valores fixados no final do período de simulação. O ano 2040 foi definido como 
horizonte final de alcance das avaliações realizadas, portanto, os próximos 27 anos de 
exploração do manancial. 

Conforme definido anteriormente a perfuração dos novos poços deverá seguir o 
projeto construtivo dos poços de pesquisa P.02 (P.08-PA) e P.01 (P.09-PA), de modo que 
as suas câmaras de bombeamento somente poderão receber bombas submersas com 
vazões máximas de 90 m3/hora e 80 m3/hora para alturas manométricas de recalque de 
respectivamente, de 60 e 70 m.c.a, conforme características operacionais das bombas 

submersas disponíveis de maior vazão, a exemplo do modelo BHS 670S-07,   Φ 147 mm, 7 
estágios,  do fabricante EBARA. 

Além disso, outro critério limitante da vazão máxima a ser produzida pelos poços, 
refere-se a máxima vazão permissível para que não haja riscos de desestabilização das 
paredes do poço por velocidade excessiva de saída do fluxo da formação, função da 
condutividade hidráulica (k) do aqüífero e definida na fórmula de Sichardt.  

A velocidade máxima permissível segundo Sichardt deve variar entre (    k  / 15)  para 
sistemas mais estáveis e (   k  / 30)  para sistemas de maior instabilidade, sendo k a 
condutividade hidráulica do aqüífero. Adota-se por medida de segurança a segunda 
condição, tendo em vista o pouco conhecimento hidrogeológico da área estudada. 

Qmax = 2. Π . Rp . b. (    k   / 30) 
Rp = Raio do Poço = 0,2222 m 
b = Espessura do Aqüífero =  127 m  
k = condutividade hidráulica = 3,29.10-05 (m/seg) – item 5.2.2 
Qmax = 122 m3/hora 

Portanto, sem possibilidade de alcance da vazão máxima permissível por limitação de 
bomba submersa adequada á instalação dos poços. 
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10.1 – Evolução da Superfície Piezométrica do Aqüífero Terciário e dos Níveis 
Dinâmicos nos Poços    

As simulações matemáticas referentes do atendimento da demanda de 11356,30 
m3/dia do complexo industrial portuário equivalente a 473,18 m3/hora (131,43 l/seg), 
considerou a perfuração de 6 poços produtores de ficando 1 de reserva em permanente 
“stand-by”, para acionamento eventual durante manutenções ou avarias 
eletromecânicas, garantindo assim a  sustentabilidade hídrica do atendimento. 

Considerou-se que 3 dos 5 novos poços entram em operação em 2015 e os 2 
restantes em 2017. Inicialmente, considerou-se para cada poço uma vazão de 90 
m3/hora, susceptível de ser  bombeada pelos equipamentos de bombeamento submerso 
disponíveis, totalizando 450 m3/hora de vazão complementar, similar a vazão requerida 
de 473,18 m3/hora. 

Foram também imputadas nas simulações os poços necessários (agrupados em 
centros de bombeamento para cada localidade) á produção das vazões complementares 
para atendimento da demanda pública/industrial ao longo do tempo, até 2040, conforme 
especificado no Quadro 9.1 anteriormente apresentado no item 9.1. Assim sendo, foram 
computados conjuntamente, ao longo do tempo, não apenas os efeitos das descargas dos 
novos poços do complexo industrial, como também os efeitos das interferências dos 
demais poços previstos para atendimento da demanda pública/industrial. A evolução da 
piezometria na região, calculada pelo modelo matemático, leva em conta, portanto, o 
atendimento de toda a demanda prevista até 2040 na região de influência do projeto. 

Ajustes na Configuração do Modelo de Simulação 

Para as novas simulações foram necessárias as seguintes adequações: 

i) Referências e Localizações  dos Novos Poços do Complexo Industrial 

A referência (nomenclatura) dos novos poços programados para atendimento da 
demanda futura, segue a mesma metodologia utilizada na redefinição das referências 
anteriormente utilizadas no projeto Porto do Açu, conforme definido no capítulo 6. As 
localizações preferenciais dos próximos poços a serem perfurados, P.10-PA (P2b) e P.11-
PA (P2c), foram  definida pelas LLX conforme coordenadas UTM apresentadas no Quadro 
10.1 a seguir. Os demais poços projetados seguem uma bateria retilínea de direção Norte 
– Sul a partir do poço P.11-PA (P2c), com espaçamento entre os poços de 500 metros. As 
locações dos poços P.12-PA até P.15-PA são provisórias podendo ser alteradas conforme 
conveniência futura da LLX em função das necessidades de atendimento e distribuição da 
água para as diversas unidades industriais, devendo-se obedecer, basicamente, o 
espaçamento de 500 metros entre poços adjacentes. 
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Quadro 10.1 – Localizações do Novos Poços a serem Perfurados para Atendimento da Demanda 

do Complexo Portuário do Açu. 

 

Com relação aos centros de bombeamento as suas localizações são definidas pelas 
seguintes coordenadas: 

Quadro 10.2 – Localizações dos Centros de Bombeamento (Conjunto de Novos Poços) a serem 
Perfurados para Atendimento da Demanda  Pública/Industrial 

 

ii) Projeto Construtivo dos Novos Poços 

Os novos poços terão especificações construtivas similares as dos poços existentes, 
conforme descrito no item 5.2, com profundidade estimada também de 260 metros para 
cada poço e revestimento e filtros em PVC aditivado no diâmetro de 8 pol. (Anexo 13.1 
iv). 

Referência Poço 

                               

                             Coordenadas UTM 

          Coord. X                                        Coord. Y 

P.10 – PA – LLX (P2b) 292.218 7.578.791 

P.11 – PA – LLX (P2c) 290.000 7.582.422 

P.12 – PA - LLX 290.000 7.582.922 

P.13 – PA - LLX 290.000 7.583.422 

P.14 – PA - LLX 290.000 7.583.922 

P.15 – PA – LLX (reserva) 290.000 7.584.422 

Referência do Centro de 

Bombeamento 

Coordenadas UTM 

ATF - Atafona 290.000 7.607.000 

GRU - Grussai 289.000 7.599.000 

PER - Perigoso 287.000 7.603.000 

CAJ - Cajueiro 283.000 7.597.000 

BAR - Bacelos 274.000 7.591.000 

PIP - Pipeiras 280.000 7.588.000 

SAB - Sabonete 279.500 7.571.500 

MAT – Mato Escuro 288.000 7.576.000 

PRA – Praias Açu 293.000 7.577.000 
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v) Regimes Operacionais dos Poços  

a) Poços Existentes 

Considera-se que os poços existentes continuarão a operar conforme as vazões 
recentemente medidas seguindo os mesmos regimes operacionais definidos no Quadro 
8.3, apresentado no item 8.2v, com os tempos de operação ajustados para o horizonte 
final do ano 2040.  

b) Poços novos do Projeto Açu 

Considera-se que os novos poços destinados ao atendimento do complexo industrial, 
irão operar em regime de bombeamento contínuo, com vazão constante de 90 m3/hora, 
durante o período de tempo entre as datas de entrada em operação definidas no Quadro 
10.1 e ano de 2040.  

Para 3 dos 5 poços que entram em operação em 2015 especifica-se um período 
histórico de 25 anos de bombeamento compreendendo o período (2015-2040), e um 
último período de 365 dias para as vazões (90 m3/hora) do período final de 
bombeamento entre 2039–2040. Para os 2 últimos poços previstos, que entram em 
operação em 2017, especifica-se um período histórico de 23 anos de bombeamento 
compreendendo o período (2017-2040) e, igualmente um último período de 365 dias para 
as vazões (90 m3/hora) do período final de bombeamento em 2040. 

c) Centros de Bombeamento 

Considera-se que os novos poços destinados ao atendimento escalonado da 
demanda pública/industrial, agrupados nos respectivos centros de bombeamento, 
operam em média, conforme os poços existentes, em regime de bombeamento de 15/24 
horas,  durante o período histórico de 2014 – 2040 com os valores médios (médias 
ponderadas) das vazões complementares definidas no Quadro 10.2 para o referido 
período. As vazões finais bombeadas durante 365 dias correspondem a totalidade da 
demandas complementares parciais de cada centro de bombeamento, atendendo a 
demanda pública/industrial total em 2040.  

O Quadro 10.3 mostra as especificações dos respectivos regimes operacionais: 
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Poços 

Existentes 

Início da 

Operação 

(ano) 

Período Histórico Período Recente 

 

 Vazão  

Média 

Histórica  

(m3/h) 

Tempo  

 

(anos) 

Vazão  

Final 

(m3/h) 

Tempo 

(dias) 

Intermitência 

(horas/dia) 

P02.CD-Grussaí 1988 39,37 52 60,00 365 15 

P03.CD-Grussaí 1998 45,00 52 72,00 365 15 

P04.CD-Praia Açu 1 1998 52,50 52 80,00 365 15 

P05.CD-Atafona 1998 50,62 52 60,00 365 15 

P06.CD-Cajueiro 2000 58,75 40 94,00 365 15 

P07.CD-Grussaí 2004 65,02 36 60,00 365 18 

P08.CD-Pipeiras 2013 20,00 27 40,00 365 12 

P01.SJB-Mato 
Escuro 

2013 21,86 27 87,00 365 6 

P01.PA-Minas Rio 2008 12,56 32 40,00 365 10 

P02.PA-OSX1 2011 16,33 29 48,00 365 8 

P03.PA-OSX2 2011 28,33 29 80,00 365 8 

P04.PA-Esc. LLX 2011 26,66 29 80,00 365 8 

P.05.PA-Techinip 2013 15,16 27 60,00 365 7 

P.06.PA-OSX3 2013 37,50 27 60,00 365 15 

P.07.PA-Nov 2013 37,50 27 60,00 365 15 

P.07b-.PA-
Visitante 

2013 30,00 30 60,00 365 12 

P.08.PA-P.02 2013 75,00 27 90,00 365 20 

P.09.PA-P.01 2013 75,00  27 90,00 365 20 

Poços 

Novos do 

Projeto Açu 

Início da 

Operação 

(ano) 

Período Histórico Período Recente 

 

 Vazão  

Média 

Histórica  

(m3/h) 

Tempo  

 

(anos) 

Vazão  

Final 

.(m3/h) 

Tempo 

(dias) 

Intermitência 

(horas/dia) 

P10 - PA 2015 90,00 25 90,00 365 24 

P11 - PA 2015 90,00 25 90,00 365 24 
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P12 - PA 2015 90,00 25 90,00 365 24 

P13 - PA 2017 90,00 23 90,00 365 24 

P14 - PA 2017 90,00 23 90,00 365 24 

P15 – PA-Reserva - 90,00 0 90,00 0 24 

 

Centros de 

Bombeamento 

Início 

da 

Opera

ção 

(ano) 

Período Histórico Período Recente 

 

 Vazão  

Média 

Histórica  

(m3/h) 

Tempo  

 

(anos) 

Vazão  

Final 

.(m3/h) 

Tempo 

(dias) 

Intermitência 

(horas/dia) 

Atafona - ATF  
 
 
 
 

      
2014 

123,04 26 372,00 365 15 

Grussai/Ilha de 
Grussai - GRU 

120,18 26 297,60 365 15 

Perigoso - PER 74,4 11 74,4 365 15 

Cajueiro - CAJ 74,4 26 148,8 365 15 

BAR - 
Barcelos/Peixe 

Gordo 

74,4 26 74,4 365 15 

PIP - Pipeiras 74,4 21 74,4 365 15 

PRA – Praias 
Açu 1 e 2 

74,4 21 74,4 365 15 

MAT – Mato 
Escuro 

74,4 1 74,4  365 15 

SAB - Sabonete 74,4 1 74,4 365 15 

Quadro 10.3 – Regimes Operacionais dos Poços Considerados na Simulação 

 

vi) Níveis Piezométricos Iniciais  

O tempo (t = 0) considerado nas simulações corresponde ao mês de janeiro de 1988 
quando se admite ter sido iniciada a exploração de água subterrânea na região com a 
operação dos poços P02.CD-Grussaí, P03.CD-Grussai, P04.CD-Praia de Açu 1 e P04.CD-
Atafona. Os níveis piezométricos iniciais para (t=0), são obtidos a partir do 
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posicionamento dos poços de acordo com suas coordenadas UTM, na configuração 
piezométrica inicial delineada na Figura 8.2.  

10.1.1 – Simulação da Bateria de 05 Novos Poços – Atendimento da Demanda 
Futura do Superporto do Açu 

A superfície piezométrica simulada para o aqüífero terciário em 2040 em 
conseqüência da entrada em operação dos 05 novos poços a partir de 2015 é 
apresentada no mapa da Figura 10.1, englobando toda a região de influência do projeto, 
ou seja, do município de São João da Barra. As planilhas computacionais do modelo 
Simaq são apresentadas no Anexo 13.8iii – Simulação PORTOC03.OUT. Para o 
delineamento da superfície piezométrica foram especificados no modelo diversos 
piezômetros virtuais de vazão nula, a fim de serem calculados em vários  pontos da 
região o rebaixamento piezométrico decorrente das interferências provocadas pelos 
poços produtores.  Além dos piezômetros virtuais, foi também especificado o 
piezômetro real Pz/P.02-Pesq. perfurado especialmente para os estudos em tela, 
servindo como principal referência com relação aos valores  calculados de rebaixamento 
dos níveis de água e interferências.  

Analisando o mapa da Figura 10.1  nota-se o aprofundamento dos cones de 
depressão, presentes de forma ainda incipiente em 2013, tanto na área do complexo 
industrial como na área de Atafona – Grussai, passando, em ambos os casos, de cotas 
positivas superficiais em torno de 4 metros em 2013 para cotas negativas de -20 metros 
em 2040, nas respectivas regiões centrais mais influenciadas. Os poços existentes 
continuando com suas vazões atuais, terão seus níveis dinâmicos também aprofundados 
em função das novas interferências, estimando-se os  seguintes valores apresentados na 
tabela a seguir: 

 

POÇOS EXISTENTES NÍVEIS DINÂMICOS  

ESTIMADOS EM 2040 (metros) 

P02.CD – Grussai Trevo 30,42 

P03.CD – Grussai Sesc 37,57 

P04.CD – Praia Açu 1 29,56 

P05.CD – Atafona 38,58 

P06.CD – Cajueiro 26,72 

P07.CD – Grussai Ilha 33,82 

P08.CD– Pipeiras  11,38 

P01.SJB – Mato Escuro 26,42 

P01.PA – Minas Rio 28,61 
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P02.PA – OSX 1 28,40 

P03.PA – OSX 2 33,70 

P04.PA – ESC. LLX 33,65 

P08.PA – P02. Pesq. 39,31 

P09.PA – P01.Pesq. 26,90 

P05.PA – Techinip 30,28 

P06.PA – OSX 3 30,88 

P07.PA – NOV. 33,60 

P07b.PA – Visitante 29,40 

P10.PA – Novo (P2b) 31,40 

P11.PA – Novo (P2c) 36,62 

P12.PA – Novo  37,36 

P13.PA – Novo  37,23 

P14.PA – Novo  36,23 
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Figura 10.1 
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Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica do atendimento conjunto 
das demandas do Superporto e do abastecimento público regional, não se visualizando 
qualquer comprometimento futuro do manancial em termos quantitativos no que tange 
aos recursos potenciais  existentes de água subterrânea, na medida em que o 
aprofundamento dos níveis piezométricos nas zonas mais influenciadas dos cones (≈ 24 
metros), especialmente na área do Superporto,  corresponde tão somente a um  
abatimento de  cerca de 17% da carga piezométrica original disponível: 141,30 m.c.a = 
espessura da camada confinante (130 metros)  + cota piezométrica inicial de 11,30 
metros – item 8.2i ).  

Conclui-se, portanto, pela total viabilidade da produção complementar de 450 
m3/hora através de uma bateria de 05 poços com espaçamento básico de 500 metros, 
tendo em vista o atendimento da demanda futura do Porto do Açu. 

10.1.2– Análise de Sensibilidade das Interferências em Relação ao Espaçamento 
entre Poços 

Para verificar a sensibilidade do aprofundamento piezométrico e dos níveis 
dinâmicos nos poços á distância entre eles, foram realizadas diversas simulações da 
bateria de 05 novos poços relativa a produção complementar de 450 m3/hora.  

Mantendo-se a mesma configuração do modelo analítico do item anterior 10.1, 
foram alteradas apenas as distâncias entre poços passando de 500 metros, para 1000, 
1500 e 2000 metros simulando em cada caso o aprofundamento dos níveis 
piezométricos e dos níveis dinâmicos nos poços.  

Considerando os valores calculados pelo modelo para o  piezômetro Pz/P.02-Pesq. 
verifica-se a ocorrência de uma variação muito pequena (1,61 metros)  no 
aprofundamento piezométrico entre as  distâncias de 500 a 2000 metros,  evidenciando 
a pouca sensibilidade do declínio potenciométrico ao aumento da distância entre poços. 
Em se tratando de um aqüífero confinado a sensibilidade do rebaixamento piezométrico 
regional depende, portanto, muito mais dos incrementos de descarga do que do 
espaçamento entre as unidades produtoras. Assim sendo, mesmo considerando o 
espaçamento de 500 metros entre poços como valor de referência para o projeto em 
tela, pode-se admitir variações para menos (250 a 400 metros) tendo em vista eventuais 
atendimentos de condicionamento locais, sem alteração substancial dos valores de 
rebaixamento simulados. 

O quadro 10.4 resume os resultados das simulações realizadas, cujas planilhas 
computacionais  principais são apresentadas no Anexo 13.8iv. 
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SIMULAÇÕES ESPAÇAMENTO  

(metros) 

COTA PIEZ. PZ/P.02 - 2040 

(metros) 

PORTOC03.OUT 500  -23,34 

PORTOD04.OUT 1000  -22,67 

PORTOE05.OUT 1500  -22,15 

PORTOF06.OUT 2000  -21,73 

Quadro 10.4 - Cotas Piezométricas Simuladas para o Piezômetro  Pz/P02 para Diferentes 

Distâncias entre os Poços 
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11 RECURSOS TOTAIS EXPLOTÁVEIS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NA ÁREA DO 
SUPERPORTO DO AÇU 

No capítulo anterior foi demonstrada a viabilidade da captação de 450 m3/hora (125 
l/seg) para suprimento das necessidades de água subterrânea do complexo portuário, 
considerando o reduzido abatimento piezométrico calculado, em relação a carga 
potenciométrica original disponível.  No presente capítulo será realizada uma estimativa 
da totalidade dos recursos explotáveis de água subterrânea na área do Superporto do 
Açu. Porém, faz-se necessário definir, preliminarmente, alguns conceitos fundamentais 
relativos a metodologia de quantificação de recursos hídricos subterrâneos em aqüíferos 
confinados,   (7) – Hidrologia Subterrânea – CPRM. 

11.1 Reservas Transitórias ou Recursos Renováveis – Reservas Permanentes 

As reservas transitórias correspondem aos volumes anuais que efetivamente 
recarregam os aqüíferos a partir de infiltrações pluviométricas, podendo ser avaliadas e 
estimadas mediante: análise de variações potenciométricas sazonais, em relação a 
respectiva área de influência; análise de curvas de recessão de cursos de água superficial 
ou a partir de análise do mapa de fluxo subterrâneo do aqüífero, usando 
transmissividades, gradientes hidráulicos e larguras de frentes de escoamento. 

As reservas permanentes correspondem aos volumes armazenados no meio aqüífero 
em função do volume de rocha, da porosidade e do coeficiente de armazenamento, não 
sendo dependente das flutuações sazonais do freático. 

11.2 Recursos Mobilizáveis ou Potencialidade 

A potencialidade de água subterrânea de uma determinada bacia hidrogeológica, 
está subordinada para vários especialistas ao conceito de “safe yield” ou “vazão segura” 
dos norte-americanos. Entretanto, o "safe yield" ou potencialidade, ao depender de 
inúmeras variáveis, inclusive do tempo, revelou-se um conceito extremamente vago e 
impreciso, tendo sido, assim, freqüentemente redefinido pelos seus usuários, de modo a 
adequá-lo aos seus problemas específicos. 

Em 1959, Todd apresentou uma definição abrangente de "safe yield" a qual, com 
algumas adaptações e complementações para casos específicos, goza hoje de alguma 
aceitabilidade entre os especialistas norte-americanos, canadenses e franceses, de 
acordo com M. A. Sophocleous (2000). Na definição original de Todd "safe yield” de um 
aqüífero é a descarga anual que pode ser extraída deste aqüífero sem que se produza um 
efeito indesejável. 

Esse conceito continua dividindo opiniões, sendo “defendido com ardor e atacado 
violentamente” conforme descrevem (6) - Custódio & Llamas 1976;1983. Potencialidade, 
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entendida como “safe-yield” soa como alguns outros conceitos sem significado 
hidrodinâmico preciso, que aparecem com freqüência em hidrogeologia deixando sempre 
um sentimento de dúvida no ar e fomentando controvérsias. São conceitos que implicam 
em restrições difíceis de serem atendidas na prática, a menos que se imponham limites 
de controle mediante restrições legais severas. Na prática, ações legais intempestivas, 
tecnicamente pouco fundamentadas, podem, muitas vezes, trazer mais prejuízos do que 
benefícios. Custódio (6) defende a idéia de que mesmo às custas de uma redução no 
armazenamento, o uso da água subterrânea produz um benefício que compensa os 
custos técnicos, econômicos e ambientais se a explotação é regulamentada e 
devidamente controlada. 

Mais recentemente o entendimento que parece predominar sobre a questão 
relaciona-se ao conceito de “sustentabilidade” (“optimal yield”) e hoje aplicado ao uso da 
água subterrânea. Define-se como desenvolvimento sustentável de um recurso natural, 
aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 
gerações futuras atenderem também às suas necessidades. Nesse sentido, a explotação 
da água subterrânea no século vinte trouxe grandes benefícios mas também criou 
problemas complexos em alguns lugares. Problemas que as agências gestoras de água, as 
organizações técnicas e as regulamentações tecnológicas, ainda lutam e se preparam para 
enfrentar. 

Afortunadamente, com os recursos tecnológicos atualmente disponíveis, a definição 
desses recursos mobilizáveis de forma sustentada, passa pela modelagem do sistema de 
fluxos, envolvendo a análise e avaliação das repercussões ambientais esperadas e a 
tomada de complexas decisões sobre até onde o aqüífero poderá ser exaurido e pela 
eleição de um ritmo conveniente de exaustão, em função de condicionantes 
hidrogeológicos, políticos, sociais, econômicos e legais do contexto. Vale destacar que os 
condicionantes de natureza hidrogeológica referem-se basicamente ás características 
hidráulicas e hidrodinâmicas do manancial subterrâneo e ás características geométricas 
do dispositivo de captação através de poços, envolvendo formato construtivo, número de 
unidades, distribuição e disposição espacial. 

As grandes dimensões dos reservatórios subterrâneos permitem muitas vezes 
projetar alcances de 20 ou mais anos, ao longo dos quais torna-se possível recompensar 
os investimentos efetuados e neutralizar ou remediar eventuais impactos. No caso do 
aqüífero em tela a potencialidade é também, com forte razão, uma variável de decisão 
cuja quantificação deverá sofrer, inevitavelmente, reavaliações ao longo do processo, na 
medida da evolução do conhecimento do sistema aqüífero. Consideram-se convenientes 
e sensatas, mesmo com os extraordinários recursos atuais das modelagens de fluxo e 
modelagens analíticas, quantificações conservadoras, de modo a não encorajar vultosos 
empreendimentos, sem a necessária convicção de que os mesmos se tornarão 
sustentáveis e produtivos no futuro. Considera-se preferível adotar essa postura e, a 
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partir daí, zelar para que as quantificações dos recursos explotáveis sejam ampliadas – ou 
não - com segurança, na medida em que os novos conhecimentos adquiridos através do 
monitoramento sistemático e permanente da explotação e da atualização dos modelos de 
simulação, assim o autorizem. 

11.3 Recursos Disponíveis ou Disponibilidade 

Na avaliação dos recursos hídricos subterrâneos de um dado aqüífero, a situação 
mais comum é aquela em que já existe explotação significativa, como no caso do 
Superporto do Açu. Nessas condições, há que considerar a descarga já sendo retirada, 
definida como disponibilidade e que envolve dois tipos: a disponibilidade efetiva e a 
disponibilidade instalada.No presente trabalho será considerado, para efeitos de 
avaliação dos recursos explotáveis, o conceito de disponibilidade efetiva. 

A disponibilidade efetiva é entendida como a descarga anual sendo efetivamente 
bombeada no momento considerado, estimada através do cadastramento das captações 
existentes em funcionamento, na área do aqüífero em estudo. Esta disponibilidade, assim 
definida, é simplesmente um número variável no tempo, resultante de uma constatação 
de ordem prática e objetiva, isto é, o número de poços existentes e suas produções 
observadas. Esta descarga real, assim constatada, é muito importante na elaboração de 
balanços hídricos e na calibração de modelos de fluxo. A disponibilidade efetiva pode 
variar entre zero, na ausência de captações e um máximo igual à potencialidade. Tendo 
esta última como limite superior, a disponibilidade efetiva seria uma descarga sustentável 
por definição, devendo crescer com o tempo, na medida em que novos poços sejam 
perfurados, acompanhando o crescimento da demanda. Aquela fração da disponibilidade 
efetiva que eventualmente exceda a potencialidade, deve ser considerada como 
sobreexplotação. A disponibilidade instalada é definida como a descarga total possível de 
ser obtida a partir de todas as captações existentes no aqüífero em estudo, considerando-
se o bombeamento em regime contínuo. 

11.4 Recursos Explotáveis 

Como a disponibilidade representa um certo percentual da potencialidade, é 
forçoso admitir a diferença entre esta e aquela, como a descarga adicional que ainda 
pode ser utilizada. A esta diferença atribuiremos a designação de recursos explotáveis. 
Estes, tal como definidos, podem evidentemente variar entre um máximo equivalente à 
potencialidade, em regiões virgens, e zero, quando a explotação já estiver consumindo ou 
excedido esses recursos. No caso em que a disponibilidade excede os recursos 
mobilizáveis configura-se a sobreexplotação do aqüífero. 

Em aqüíferos confinados como o Emboré, os recursos existentes são 
exclusivamente oriundos do armazenamento (reservas permanentes), não existindo, 
portanto, recursos renováveis ou transitórios decorrentes de infiltrações pluviométricas 
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diretas. Nesse caso, o parâmetro para a definição dos recursos potenciais refere-se à 
intensidade do aprofundamento da superfície piezométrica ao longo do período de 
tempo de explotação considerado, de modo que esse patamar possa garantir condições 
de sustentabilidade hídrica requeridas. Normalmente, adota-se como limite o 
aprofundamento da superfície piezométrica até alcançar, no máximo, uma profundidade 
equivalente a 2/3 da carga piezométrica inicial do aqüífero. No presente trabalho, como 
critério suplementar de segurança será adotado um valor de 50% da referida carga 
potenciométrica original determinada da forma seguinte: 

Carga Piezométrica Inicial (CPI)  = Espessura do Aqüífero na Área do Projeto (b) + 
Cota Piezométrica Inicial (cpz) – cota terreno (ct); 

A cota piezométrica inicial (cp) foi obtida no poço P03.CD – Grussai  Sesc 
perfurado em 1988  tendo o valor de 11,30 m. A cota média do terreno nas proximidades 
do litoral é de 4 m. 

CPI = 130 + 11,30 – 4,00 
CPI = 137,30 m 
50% CPI = 68,65 metros 

correspondendo a uma cota em relação ao nível do mar de  – 57,35 m ≈ (-60,00 m)  para 
alcance máximo da superfície piezométrica no ano 2040. 

11.5 Estimativa dos Recursos Esputáveis Totais na Área do Superporto 

Com base nas conceituações acima apresentadas, os recursos totais explotáveis de 
água subterrânea foram estimados a partir dos resultados de várias simulações 
envolvendo um número crescente de poços  com vazões de 90 m3/hora/poço,  
totalizando uma descarga suplementar máxima de 3150 m3/hora (875 l/seg) para uma 
bateria de 35 novos poços. 

A primeira simulação corresponde a uma  bateria de 05 poços para uma produção 
total de 450 m3/hora. As demais simulações referem-se a baterias que aumentam de 5 
em 5 o número de poços, correspondendo, portanto, a descargas de respectivamente:  

-  900 m3/hora para a bateria de 10 poços; 
- 1350 m3/hora para 15 poços; 
- 1800 m3/hora para 20 poços; 
- 2250 m3/hora para 25 poços; 
- 2700 m3/hora para 30 poços; 
- 3150 m3/hora para 35 poços; 

A disposição geométrica dos poços corresponde a baterias retilíneas de direção 
norte-sul com poços igualmente espaçados em 500 metros. Foram realizadas 7 
simulações correspondentes a sete dispositivos de captação, o primeiro de uma bateria 
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de 5 poços e os demais para cada aumento de 450 m3/hora na produção mediante 
sucessivas agregações de 5 novos poços ao dispositivo anterior simulado. O dispositivo de 
20 poços com produção de 1800 m3/hora, por exemplo, corresponde a duas baterias 
paralelas de 10 poços cada. O dispositivo final de 35 poços e descarga de 3150 m3/dia na 
área do complexo portuário  corresponde a 03 baterias paralelas de 10 poços cada e de 
uma de 5 poços com distância de 1000 metros entes elas. A desenho abaixo mostra, 
esquematicamente,  o dispositivo simulado de 35 novos,  poços na área do complexo 
portuário. 

 
                                                                           1000 m                                                                                                                                         

  N             P19.PA P29.PA P39.PA 

              P18.PA P28.PA P38.PA 

 P17.PA P27.PA P37.PA 

                   500 m P16.PA P26.PA P36.PA 

 P15.PA P25.PA P35.PA 

P44.PA P104PA P24.PA P34.PA 

P43.PA P13.PA P23.PA P33.PA 

P42.PA P12.PA P22.PA P32.PA 

P41.PA P11.PA P21.PA P31.PA 

P40.PA P10.PA P20.PA P30.PA 

 

11.5.1 – Bateria de 05 Novos Poços - Produção complementar de 450 m3/dia 

Os resultados dessa simulação já foram discutidos no item 10.1.1 onde se 
demonstrou a viabilidade do atendimento da demanda futura do Superporto com o 
referido dispositivo de captação, envolvendo os poços P10.PA até P14.PA. 

O mapa da Figura 11.1 mostra detalhadamente para a área do Superporto, a 
superfície piezométrica do aqüífero estimada para 2040. Verifica-se o aprofundamento 
do cone de depressão em decorrência do aumento da descarga em 450 m3/hora, 
alcançando cotas piezométricas de -22,00 metros em relação ao nível do mar, 
correspondendo a um rebaixamento da ordem de 26 metros na zona central mais 
deprimida, em relação ás condições piezométricas atualmente observadas. As planilhas 
computacionais do modelo são apresentadas no Anexo 13.8.v – Simulação 
PORTOL12.OUT. 

Para o piezômetro Pz/P02-Pesq o modelo analítico calcula uma cota piezométrica de 
(–22,00 metros) em função de sua maior proximidade (30 metros) do poço produtor 
P08.PA (P02.Pesquisa.) perfurado no âmbito do presente estudo e colocado em operação.  
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O nível piezométrico do piezômetro Pz/P02-Pesq localizado na área do complexo 
portuário reflete, portanto, a totalidade das interferências de todos o poços 
considerados, inclusive daqueles destinados ao abastecimento público na região em tela.  

Os níveis dinâmicos nos poços existentes também aumentam em função das 
novas interferências, alcançando os valores apresentados na tabela a seguir. 

 

Poços  Existentes e Novos  

Poços Projetados 

Níveis Dinâmicos Simulados em 2040 

(metros) 

P01.PA - MINAS RIO 28,61 

P02.PA – OSX 1 28,40 

P03.PA – OSX 2 33,70 

P04.PA – ESC. LLX 33,75 

P08.PA – P02.PESQ. 39,31 

P09.PA – P01.PESQ. 26,29 

P05.PA – TECHINIP. 30,28 

P06.PA – OSX 3.  30,88                                                             

P07.PA – NOV. 33,60 

P07b.PA – VISITANTE 29,40 

P10.PA - Novo 31,40 

P11.PA - Novo 36,62 

P12.PA - Novo 37,36 

P13.PA - Novo 37,24 

P14.PA - Novo 36,23 
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Figura 11.1 
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11.5.2 – Bateria de 10 novos poços - Produção complementar de 900 m3/hora 

Para esse dispositivo o mapa da Figura 11.2 mostra a superfície piezométrica do 
aqüífero simulada para o ano 2040. O aprofundamento do cone de depressão alcança 
cotas piezométricas negativas de -34,00 metros em relação ao nível do mar, 
correspondendo a um rebaixamento da ordem de 38 metros na zona central mais 
deprimida, em relação ás condições piezométricas atuais (2013). As planilhas 
computacionais do modelo são apresentadas no Anexo 13.8 vi – simulação 
PORTOG07.OUT. 

Observa-se também a tendência de  alongamento do cone de depressão na direção 
norte-sul em função da disposição dos poços da  bateria nesse mesmo sentido.  

Com relação ao piezômetro Pz/P.02-Pesq. o modelo calcula a cota piezométrica em -
30,74 metros. Os níveis dinâmicos para os  poços em 2040 são apresentados  a seguir: 

 

Poços  Existentes e Novos  

Poços Projetados 

Níveis Dinâmicos Simulados em 2040 

(metros) 

P01.PA - MINAS RIO 41,73 

P02.PA -  OSX 1 34,31 

P03.PA –OSX 2 40,64 

P04.PA – ESC. LLX 44,28 

P08.PA – P02.PESQ. 46,71 

P09.PA – P01.PESQ. 32,40 

P05.PA – TECHINIP. 36,85 

P06.PA – OSX 3. 38,66 

P07.PA – NOV.. 40,31 

P07b.PA – VISITANTE 38,61 

P10.PA - Novo 37,31 

P11.PA - Novo 45,66 

P12.PA - Novo 41,17 

P13.PA - Novo 48,05 

P14.PA - Novo 48,47 

P15.PA - Novo 47,52 

P16.PA - Novo 48,24 

P17.PA - Novo 48,33 

P18.PA - Novo 47,26 

P19.PA - Novo 45,51 

 

Para as demais simulações os resultados são resumidamente apresentados a seguir: 
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11.5.3 – Bateria de 15 novos poços - Produção complementar de 1350 m3/hora 

viii ) O mapa da Figura 11.3 mostra a superfície piezométrica em 2040 
apresentando cotas piezométricas de (-44,00 ) na zona mais influenciada do 
cone de depressão; 
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Figura 11.2 
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Figura 11.3 
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ix)         Para o  piezômetro  Pz/P02 –Pesq. a cota piezométrica simulada em 2040 é de 
(-39,17 metros); 

x)         Níveis dinâmicos simulados para os poços em 2040: 

 

Poços  Existentes e Novos  

Poços Projetados 

Níveis Dinâmicos Simulados em 2040 

(metros) 

P01.PA - MINAS RIO 50,15 

P02.PA -  OSX 1 41,87 

P03.PA –OSX 2 48,23 

P04.PA – ESC. LLX 57,92 

P08.PA – P02.PESQ. 55,15 

P09.PA – P01.PESQ. 35,96 

P05.PA – TECHINIP. 44,00 

P06.PA – OSX 3. 47,46 

P07.PA – NOV.. 47,66 

P07b.PA – VISITANTE 44,49 

P10.PA – Novo 43,55 

P11.PA – Novo 55,50 

P12.PA – Novo 57,34 

P13.PA – Novo 58,08 

P14.PA – Novo 57,76 

P15.PA – Novo 55,68 

P16.PA – Novo 56,18 

P17.PA – Novo 56,00 

P18.PA – Novo 54,51 

P19.PA – Novo 53233 

P20.PA – Novo 55,60 

P21.PA – Novo 58,49 

P22.PA – Novo 59,87 

P23.PA – Novo 59,38 

P24.PA - Novo 53,63 

 

x)         Planilhas computacionais : Anexo 13.8.vii  - Simulação PORTOH08.OUT 

11.5.4 – Bateria de 20 novos poços - Produção Complementar de 1800 m3/hora 

i) O mapa da Figura 11.4    mostra a superfície piezométrica em 2040 apresentando 
cotas piezométricas de (-54,00 ) na zona mais influenciada do cone de 
depressão; 
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Figura 11.4 
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ii)         Para o piezômetro  Pz/P02 –Pesq. a cota piezométrica simulada em 2040 é de 
(-46,40 metros); 

iii)         Níveis dinâmicos simulados para os poços em 2040: 

 

Poços  Existentes e Novos  

Poços Projetados 

Níveis Dinâmicos Simulados em 2040 

(metros) 

P01.PA - MINAS RIO 65,92 

P02.PA -  OSX 1 48,54 

P03.PA –OSX 2 55,34 

P04.PA – ESC. LLX 68,38 

P08.PA – P02.PESQ. 62,37 

P09.PA – P01.PESQ. 41,10 

P05.PA – TECHINIP. 50,52 

P06.PA – OSX 3. 55,48 

P07.PA – NOV.. 54,29 

P07b.PA – VISITANTE 55,15 

P10.PA – Novo 49,47 

P11.PA – Novo 63,86 

P12.PA – Novo 66,26 

P13.PA – Novo 67,66 

P14.PA – Novo 68,09 

P15.PA – Novo 68,10 

P16.PA – Novo 68,13 

P17.PA – Novo 68,50 

P18.PA – Novo 67,20 

P19.PA – Novo 64,83 

P20.PA – Novo 64,26 

P21.PA – Novo 67,79 

P22.PA – Novo 69,95 

P23.PA – Novo 70,46 

P24.PA – Novo 70,14 

P25.PA – Novo 68,90 

P26.PA – Novo 70,23 

P27.PA – Novo 68,61 

P28.PA – Novo 66,41 

P29.PA - Novo 63,52 

 

iv)       Planilhas computacionais : Anexo viii - Simulação PORTOI09.OUT 
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11.5.5 – Bateria de 25 novos poços - Produção Complementar de 2250 m3/hora 

i) O mapa da Figura 11.5 mostra a superfície piezométrica em 2040 
apresentando cotas piezométricas de (-66,00 ) na zona mais influenciada do 
cone de depressão; 

ii) Para o piezômetro  Pz/P02 –Pesq. a cota piezométrica simulada em 2040 é de 
(-56,31 metros); 

iii) Níveis dinâmicos simulados para os poços em 2040: 

 

Poços  Existentes e Novos  

Poços Projetados 

Níveis Dinâmicos Simulados em 2040 

(metros) 

P01.PA - MINAS RIO 76,20 

P02.PA -  OSX 1 57,61 

P03.PA –OSX 2 65,32 

P04.PA – ESC. LLX 81,39 

P08.PA – P02.PESQ. 72,26 

P09.PA – P01.PESQ. 45,43 

P05.PA – TECHINIP. 59,28 

P06.PA – OSX 3. 67,69 

P07.PA – NOV.. 63,24 

P07b.PA – VISITANTE 62,72 

P10.PA – Novo 57,26 

P11.PA – Novo 74,08 

P12.PA – Novo 76,74 

P13.PA – Novo 78,23 

P14.PA – Novo 78,56 

P15.PA – Novo 78,60 

P16.PA – Novo 77,98 

P17.PA – Novo 77,91 

P18.PA – Novo 76,14 

P19.PA – Novo 73,31 

P20.PA – Novo 76,47 

P21.PA – Novo 80,56 

P22.PA – Novo 82,91 

P23.PA – Novo 83,22 

P24.PA – Novo 82,35 

P25.PA – Novo 80,32 

P26.PA – Novo 80,82 

P27.PA – Novo 78,45 

P28.PA – Novo 75,60 
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P29.PA - Novo 72,13 

P30.PA – Novo 75,28 

P31.PA – Novo 78,58 

P32.PA – Novo 79,91 

P33.PA – Novo 80,40 

P34.PA - Novo 79,04 

 

iv) Planilhas computacionais : Anexo ix - Simulação PORTOJ10.OUT 
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Figura 11.5 
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11.5.6 – Bateria de 30 novos poços - Produção Complementar de 2700 m3/hora 

i) O mapa da Figura 11.6 mostra a superfície piezométrica em 2040 
apresentando cotas piezométricas de (- 78,00 ) na zona mais influenciada do 
cone de depressão; 

ii) Para o  piezômetro  Pz/P02 –Pesq. a cota piezométrica simulada em 2040 é de 
(-63,59 metros); 

iii) Níveis dinâmicos simulados para os poços em 2040: 

 

Poços  Existentes e Novos  

Poços Projetados 

Níveis Dinâmicos Simulados em 2040 

(metros) 

P01.PA - MINAS RIO 88,61 

P02.PA -  OSX 1 64,62 

P03.PA –OSX 2 72,78 

P04.PA – ESC. LLX 91,55 

P08.PA – P02.PESQ. 79,53 

P09.PA – P01.PESQ. 50,19 

P05.PA – TECHINIP. 65,93 

P06.PA – OSX 3. 76,15 

P07.PA – NOV.. 69,99 

P07b.PA – VISITANTE 73,23 

P10.PA – Novo 63,65 

P11.PA – Novo 82,12 

P12.PA – Novo 85,21 

P13.PA – Novo 87,16 

P14.PA – Novo 87,97 

P15.PA – Novo 87,80 

P16.PA – Novo 88,20 

P17.PA – Novo 88,38 

P18.PA – Novo 86,70 

P19.PA – Novo 83,78 

P20.PA – Novo 85,08 

P21.PA – Novo 89,74 

P22.PA – Novo 92,74 

P23.PA – Novo 93,81 

P24.PA – Novo 93,77 

P25.PA – Novo 92,53 

P26.PA – Novo 93,58 

P27.PA – Novo 91,41 

P28.PA – Novo 88,36 
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P29.PA – Novo 84,34 

P30.PA – Novo 84,19 

P31.PA – Novo 88,13 

P32.PA – Novo 90,24 

P33.PA – Novo 91,37 

P34.PA – Novo 91,80 

P35.PA – Novo 90,53 

P36.PA – Novo 91,22 

P37.PA – Novo 89,51 

P38.PA – Novo 86,96 

P34.39 – Novo 83,44 

 

iv) Planilhas computacionais : Anexo 13.8x - Simulação PORTOK11.OUT 

11.5.7 – Bateria de 35 novos poços - Produção Complementar de 3150 m3/hora 

i) O mapa da Figura 11.7 mostra a superfície piezométrica em 2040 
apresentando cotas piezométricas de (-88,00 ) na zona mais influenciada do 
cone de depressão; 

ii) Para o piezômetro  Pz/P02 –Pesq. a cota piezométrica simulada em 2040 é de 
(-72,70 metros); 

iii) Níveis dinâmicos simulados para os poços em 2040; 

iv) Planilhas computacionais : Anexo 13.8xi – Simulação PORTOM13.OUT 
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Figura 11.6 
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Figura 11.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

127 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

Poços  Existentes e Novos  

Poços Projetados 

Níveis Dinâmicos Simulados em 2040 

(metros) 

P01.PA - MINAS RIO 97,79 

P02.PA -  OSX 1 71,47 

P03.PA –OSX 2 80,07 

P04.PA – ESC. LLX 101,78 

P08.PA – P02.PESQ. 88,16 

P09.PA – P01.PESQ. 55,38 

P05.PA – TECHINIP. 73,40 

P06.PA – OSX 3. 84,09 

P07.PA – NOV.. 77,66 

P07b.PA – VISITANTE 80,04 

P10.PA – Novo 69,95 

P11.PA – Novo 93,79 

P12.PA – Novo 97,44 

P13.PA – Novo 99,58 

P14.PA – Novo 100,19 

P15.PA – Novo 99,20 

P16.PA – Novo 99,08 

P17.PA – Novo 98,44 

P18.PA – Novo 96,01 

P19.PA – Novo 92,43 

P20.PA – Novo 95,03 

P21.PA – Novo 99,94 

P22.PA – Novo 103,04 

P23.PA – Novo 104,01 

P24.PA – Novo 103,72 

P25.PA – Novo 102,11 

P26.PA – Novo 102,72 

P27.PA – Novo 100,08 

P28.PA – Novo 96,57 

P29.PA - Novo 92,1M 

P30.PA – Novo 92,93 

P31.PA – Novo 97,01 

P32.PA – Novo 99,16 

P33.PA – Novo 100,25 

P34.PA - Novo 100,55 

P35.PA – Novo 99,07 

P36.PA - Novo 99,50 

P38.PA – Novo 97,49 

P39.PA – Novo 94,63 

P40.PA – Novo 90,79 

P41.PA - Novo 87,62 
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P42.PA – Novo 90,67 

P43.PA – Novo 92,40 

P44.PA – Novo 92,90 

 

11.5.8 – Recursos Totais Explotáveis na Área do Superporto 

No item 11.4 adotou-se como parâmetro de avaliação dos recursos totais explotáveis 
na área do Superporto do Açu o rebaixamento piezométrico decorrente das descargas 
futuras do aqüífero,  até o limite da cota (-60,00 metros) correspondendo ao declínio de 
50% da carga piezométrica inicial disponível. 

Nas simulações anteriores dos diversos dispositivos de captação, desde 05 até 35 
poços, foram delineadas nos mapas das Figuras 11.1 a 11.7 as respectivas superfícies 
piezométricas em 2040, as quais indicaram os valores das cotas negativas nas zonas 
centrais  mais deprimidas dos cones de depressão, correspondendo aos maiores declínios 
potenciométricos simulados : 

 

Dispositivo  de 

Captação    

Nº de Poços 

Produção Complementar 

(m3/dia) 

Cota Piezométrica em 2040 nas zonas 

centrais dos Cones de Depressão 

(metros) 

05 450 -22,00 

10 900 -34,00 

15 1350 -44,00 

20 1800 -54,00 

25 2250 -66,00 

30 2700 -78,00 

35 3150 -80,00 

 

Representando no gráfico da Figura 11.8 as cotas piezométricas simuladas em função 
das descargas dos respectivos dispositivos de captação, verifica-se que a produção 
máxima complementar de água subterrânea para que a superfície piezométrica do 
aqüífero terciário não exceda o limite da cota (-60,00 metros) no ano 2040 é de 2070 
m3/hora (575 l/seg) correspondendo a perfuração de 23 novos poços na área do 
Superporto a partir de 2013. 
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Figura 11.8 – Relação entre as Cotas Piezométricas nas Zonas Centrais dos Cones de Depressão e 

as Descargas dos  Dispositivos de Captação Simulados 

 

A produção complementar de 2070 m3/hora corresponde, portanto, aos Recursos 
Explotáveis existentes na área do complexo portuário de acordo com os conceitos e 
definições do capítulo 11. Os recursos mobilizáveis ou a potencialidade do aqüífero na 
área corresponde a soma da disponibilidade efetiva (produção dos poços existentes) com 
os recursos explotáveis  de 2070  m3/hora. O quadro atual relativo á explotação futura 
dos recursos hídricos subterrâneos na área do Superporto é em síntese o seguinte:  

 

Recursos de Água Subterrânea Poços Existentes Produção Atual 

(m3/hora) 

 

 

 

 

Disponibilidade Efetiva Atual 

(a) 

P01.PA - MINAS RIO  

 

 

 

 

668 

(185 l/seg)  

P02.PA -  OSX 1 

P03.PA –OSX 2 

P04.PA – ESC. LLX 

P08.PA – P02.PESQ. 

P09.PA – P01.PESQ. 

P05.PA – TECHINIP. 

P06.PA – OSX 3. 

P07.PA – NOV.. 

P01.PA - MINAS RIO 
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Recursos de Água Subterrânea Novos Poços Produção Máxima 

Futura 

(m3/hora) 

 

 

 

Recursos Explotáveis(2013 – 2040)  

(b) 

Máximo de 23 novos poços a 

partir de 2013 :  

90 m3/hora/poço 

 

2070 

(575 l/seg) 

 

 

 

Recursos Potenciais ou 

Potencialidade do Aqüífero na 

Área do Superporto (2013 – 2040) 

(a+b) 

 

 

Total de poços atuais e 

futuros  

 

2738  

(760 l/seg) 

 

A disponibilidade efetiva atual de 668 m3/hora junto com a produção complementar 
prevista de 450 m3/hora totalizando 1118 m3/hora para atendimento da demanda atual 
e futura corresponde a 54% dos recursos explotáveis existentes na área e a 40 % da 
potencialidade hídrica do aqüífero local. Conclui-se, portanto, que os recursos de água 
subterrânea armazenados do aqüífero Emboré são amplamente suficientes para o 
atendimento das necessidades do projeto oferecendo ao mesmo tempo ampla garantia 
de sustentabilidade hídrica em termos de quantidade de água disponível.  

Ressalte-se, porém, que os aspectos ligados a preservação da qualidade da água á luz 
dos riscos potenciais de contaminação por intrusão marinha ou por migração de 
contaminantes salinos das áreas laterais limítrofes onde ocorrem evidências de água 
salobra, ou cuidados no isolamento do fácies marinho não fizeram parte do escopo do 
presente trabalho, devendo ser objeto de futuros estudos, específicos sobre a questão. 
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ANEXO 13.1   

 

Relatório de Perfuração do Poço de Pesquisa P.02 (P08.PA) 
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ANEXO 13.2   

 

Relatório de Perfuração do Piezômetro de Pesquisa 
PZ/P02 (PZ/P08.PA) 
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ANEXO 13.3   

 

Relatório de Perfuração do Poço de Pesquisa P01 (P09.PA) 
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ANEXO 13.4 – TESTES DE BOMBEAMENTO – POÇO DE 
PESQUISA P.02 
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ANEXO 13.5 – TESTES DE BOMBEAMENTO 
PIEZÔMETRO DE PESQUISA PZ/P.02 
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ANEXO 13.6 – TESTES DE BOMBEAMENTO – POÇO DE 
PESQUISA P.01 
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ANEXO 13.7 

FUNDAMENTOS DO MODELO SIMAQ 

SIMULAÇÃO ANALÍTICA DA EXPLOTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

1. Aspectos Gerais  

O modelo Simaq, baseia-se na utilização das funções analíticas para cálculo dos 
rebaixamentos e interferências entre poços, aplicando a equação de Theis para aqüíferos 
confinados e a equação de Hantush, para sistemas semi-confinados, capazes de receber 
recarga por processos de filtração vertical. 

Suas principais características operacionais são as seguintes: 

- O modelo supõe um aqüífero homogêneo e isotrópico, com limites hidrogeológicos 
retilíneos, podendo ser de fluxo nulo ou de potencial constante. 

- Admite um máximo de quatro limites, sendo o efeito hidráulico correspondente, tratado 
mediante aplicação da teoria das imagens. 

- O programa gera automaticamente os poços imagens, que substituem os efeitos dos 
limites do aqüífero, podendo-se obter um sistema compensado fechado, ou no caso de 
infinitas imagens, um conjunto de poços-imagens que se afastam da área de 
bombeamento. até que as imagens não compensadas, ultrapassam um raio de influência 
especificado. Poderão ser especificados diferentes raios de influência, com respeito aos 
efeitos de bombeamentos históricos de longo prazo, a efeitos de bombeamentos 
recentes ou a bombeamentos de caráter intermitente. 

- Apresenta total flexibilidade, quanto a definição espacial do conjunto de poços 
exploratórios, podendo-se definir detalhadamente cada um dos poços ou proceder a uma 
simplificação do esquema de captação, mediante baterias retilíneas de poços igualmente 
espaçados. 

- O programa admite regimes variáveis de demanda, computando os efeitos dos 
bombeamentos históricos de longo prazo, e os efeitos dos bombeamentos recentes, 
sendo os regimes especificados para cada um dos poços do dispositivo de captação. 
Calcula ainda os efeitos de descargas intermitentes, segundo diferentes regimes de 
intermitência. 

- Os regimes de bombeamentos são comandados pela evolução da demanda de água. 
Para definir a demanda, adota-se uma "unidade de demanda" arbitrária, que pode ser no 
caso do abastecimento da fábrica, a  vazão do poço em l/seg. 
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- O modelo calcula os rebaixamentos e interferências entre poços, utilizando coeficientes 
de "demanda unitária". Esses coeficientes  multiplicados pelas "unidades de demanda" 
especificadas, fornecem os respectivos valores das vazões históricas e recentes 
consideradas. Além da especificação da demanda (código 1), o modelo admite que se 
especifique para poços componentes do esquema de exploração, o nível dinâmico 
máximo a ser atingido (código 2). 

2. Procedimentos de Cálculo 

A determinação dos diferentes parâmetros envolvidos no esquema de exploração 
simulado, é resolvido pelo programa mediante um processo complexo, segundo as 
diretrizes gerais seguintes: 

- Inicialmente são computadas as interferências de todos os poços cuja demanda foi 
especificada (código 1), sobre eles mesmos e sobre os demais (código 2). 

- A seguir o programa calcula a interferência específica, dos poços cujo nível dinâmico foi 
especificado (código 2), por unidade de demanda sobre eles mesmos e sobre os de código 
1. 

- Com esses elementos o programa entra em um processo iterativo, obtendo-se como 
resultado as demandas de poços de código 2, de modo que sejam satisfeitas as 
especificações relativas ao nível dinâmico, inclusive levando em conta as perdas de carga. 

-Dimensionadas todas as demandas, o programa computa todos os rebaixamentos e 
perdas de carga, e imprime uma análise dos rebaixamentos para cada um dos poços, 
inclusive separando componentes relativas as interferências dos demais poços e 
influências dos limites considerados. 

- Em seguida, o programa fornece um projeto detalhado para cada poço e respectiva 
bomba, incluindo o cálculo da energia anual de bombeamento. 

Considerando as características das funções analíticas utilizadas, que determinam um 
amortecimento do efeito das variações de vazão após certo tempo, os bombeamentos 
ocorridos podem ser substituídos por regimes simplificados, da forma seguinte:  

Th=tempo de bombeamento das vazões históricas (anos) 
Tr=tempo de bombeamento da vazão recente (dias) 
Th+Tr=tempo total desde o início da exploração até o   final do bombeamento da vazão 
recente 
ah=demanda unitária média durante no período de bombeamento da vazão histórica 
média 
ar=demanda unitária no período de bombeamento da vazão recente   
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O rebaixamento no poço corresponde, com muita aproximação, aos efeitos 
produzidos conforme o esquema de bombeamento seguinte: 

- Poço bombeando a vazão média histórica durante Th+Tr 

- Poço sendo recarregado com vazão média histórica durante Tr 

- Poço bombeando a vazão recente durante o tempo Tr 

Nestas condições, o modelo aplica a formula seguinte para o calculo do 
rebaixamento no final do período recente: 

∆ (r)=D. Ah. B (r, th+Tr) - D. Ah. B (r, tr) + D. Ar. B (r, tr), sendo: 

∆ (r)=rebaixamento final a uma distancia (r) 
D=total de unidades de demandas a serem atendidas 
B (r, th+Tr)=coeficiente de perda de carga no aqüífero, a uma  distância r, no tempo Th+Tr 
B (r, tr)=coeficiente de perda de carga no aqüífero, a uma  distância r, no tempo Tr 

No caso de aqüíferos  confinados, o coeficiente de perdas no aqüífero, é calculado 
pela fórmula de Theis: 

 

                     ∆                    1               ∞            e-x               

B (r, t) =     ---------  =     ----------      ∫u=x         -----------. dx    

                     Q               4. π . T                         x   

 

         r2. S 
u = ----------- = x   
        4. T. t 

 

T=transmissividade 
S=coeficiente de armazenamento 
t=tempo considerado 
r=distância 

∆=rebaixamento calculado 
Q=vazão = D. A 
a=demanda unitária 

Para aqüíferos semi-confinados, o coeficiente de perda de carga no aqüífero é 
calculado pela equação de Hantush: 
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                     ∆                    1             ∞          1                                 r2 

B (r, t) =     ---------  =     ----------      ∫x         -----------.  exp  (- x - -------------). dx   

                     Q               4. π . T                     x                 4. Bf2. x 

 

            T. m'  
Bf2 =  ----------- = fator de filtração vertical 
              K'  

 

m' = espessura do aquitardo      
K' = permeabilidade do aquitardo 

Os efeitos de penetração parcial, que incidem na prática apenas sobre o próprio 
poço, são calculados, mediante coeficiente de correção especificado. 

3. Dados de Entrada 

Para o funcionamento do modelo analítico, os seguintes dados devem ser fornecidos 
e codificados 

i) Dados Básicos 

* Parâmetros Hidráulicos do Aqüífero            

-Coeficiente de Transmissividade 

-Coeficiente de Armazenamento 

-Coeficiente de Filtração Vertical (semi-confinamento) 

* Tempo do Bombeamento Histórico 

* Tempo do Bombeamento Recente 

* Raio de Influência do Bombeamento Histórico 

* Raio de Influência do Bombeamento Recente 

* Demanda Unitária da Vazão Histórica Média 

* Demanda Unitária da Vazão Recente 
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* Coordenadas X e Y da origem relativa. A localização de todos os poços é feita com 
respeito a uma origem arbitrária de coordenadas UTM. No presente estudo foram 
adotadas as coordenadas arbitrárias :  X=10.000 ; Y= 10.000. 

ii) Regimes de Bombeamento 

São definidos para cada poço os regimes de bombeamento, histórico e recente, 
especificando-se o total de unidades de demanda a serem atendidas e as respectivas 
demandas unitárias para no tempo de bombeamento histórico e recente.   

iii) Limites do Aqüífero 

No caso em que o aqüífero apresenta descontinuidade lateral, o limite é considerado 
retilíneo, especificando-se o tipo (impermeável ou de recarga), a distância e o azimute da 
perpendicular, entre o limite e a origem de coordenadas 

iv) Projetos de Poços 

Devem ser fornecidos ao modelo vários projetos-padrão de poços, especificando suas 
características construtivas básicas. Para cada poço real da simulação, o modelo procede 
às correções de comprimento da câmara de bombeamento e da seção de captação, em 
função da profundidade alcançada pelo ND. 

v) Projetos de Bombas 

Do mesmo modo, são fornecidos ao modelo projetos-padrão de bombas, para que o 
modelo proceda ao dimensionamento final, corrigindo o comprimento da coluna e a 
potência, em função do nível dinâmico calculado na simulação. 

vi) Definição de Poços e Baterias 

Os poços que integram o esquema de captação simulado, são definidos pelos 
seguintes dados: 

* Coordenadas, inclusive cota topográfica 

* Cota do nível estático inicial 

* Profundidade total 

* Profundidade revestida (câmara e seção de captação) 

O modelo admite ainda  a especificação de baterias de poços igualmente espaçados, 
definindo-se as coordenadas do ponto inicial e do ponto final  da linha de poços 
integrantes do dispositivo simulado. 
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vii) Especificações de explotação 

São especificados para cada poço: 

* Quais os projetos-padrão de poços e bombas a serem considerados na simulação 

* Quais os regimes de bombeamento de cada poço 

* O recalque adicional a partir da boca do poço, até o reservatório 

* Fator de perda de carga no recalque 

* Fator de correção aditiva por penetração parcial do aqüífero 

* Raio efetivo, para cálculo do coeficiente B de perda  de  carga no aqüífero, no regime 
laminar 

* Coeficiente C de perda de carga no regime turbulento 

* Unidades de demanda a serem atendidas por cada poço (código 1) 

* Profundidade máxima do ND, a ser alcançada por determinados poços (código 2). Neste 
caso, o modelo calcula, quantas unidades de demandas poderão ser atendidas por cada 
poço, para que sejam satisfeitas as condições de ND impostas. 
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ANEXO 13.8 – PLANILHAS COMPUTACIONAIS 
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ANEXO 13.8i – SIMULAÇÃO PORTO A01.OUT 
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ANEXO 13.8i 
COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
================================================================================================================ 

 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT               DADOS BASICOS                    PAG.   1 

--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                   D A D O S                 BASICOS                                     
                                                                                                                         
                                            IDENTIFICACAO                             VALOR                              
                                                                                                                         
                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                          1-TRANSMISSIVIDADE (M2/S)                                0.49700E-02 
                          2-COEFICIENTE ARMAZENAMENTO                              0.44700E-03 
                          3-RAIO INFLUENCIA A LONGO PRAZO (M)                           40000. 
                          4-RAIO INFLUENCIA A CURTO PRAZO (M)                           20000. 
                          5-RAIO INFLUENCIA EFEITO INTERMITENCIA (M)                     1000. 
                          6-TOLERANCIA LOCACAO POCOS IMAGENS (M)                         10.00 
                          7-TOLERANCIA ALTURAS PIEZOMETRICAS (M)                          0.05 
                          8-CUSTO ENERGIA (US$/MWH)                                      74.80 
                          9-CUSTO ANUAL POTENCIA INSTALADA (US$/KW)                      61.30 
                         10-TAXA ATUALIZACAO (%)                                          9.50 
                         11-PERIODO ATUALIZACAO (ANOS)                                     10. 
                         12-COORDENADA X DA ORIGEM RELATIVA (M)                        290000. 
                         13-COORDENADA Y DA ORIGEM RELATIVA (M)                        580000. 
                         14-PERCENTAGEM DE AMT MAXIMA PARA CALCULO ENERGIA         0.90000E+02
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT                           REGIMES DE BOMBEAMENTO           PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                        LONGO PRAZO (PERIODO REMOTO)        PERIODO FINAL (ATE DIMENSIONAMENTO)          
  DESCRIÇAO REGIME UNITARIO                                                                                              
                                        DURAÇAO    DEMANDA       Õ²         DURAÇAO    DEMANDA     INTERMITENCIA         
                                                   UNITARIA     NORM                   UNITARIA    CICLO      %          
                                         (ANOS)     (L/S)                    (DIAS)     (L/S)     (HORAS)    BOMB        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
  1-POÇO P02.CD GRUSSAI                   25.00      1.0000     0.27           0.62      2.2857    24.00   100.00 
  2-POÇO P03.CD GRUSSAI                   15.00      1.0000     0.27           0.62      1.6000    24.00   100.00 
  3-POÇO P04.CD PRAIA ACU 1               15.00      1.0000     0.27           0.62      1.5238    24.00   100.00 
  4-POÇO P05.CD ATAFONA                   15.00      1.0000     0.27           0.62      1.1853    24.00   100.00 
  5-POÇO P06.CD CAJUEIRO                  13.00      1.0000     0.27           0.62      1.6000    24.00   100.00 
  6-POÇO P07.CD GRUSSAI                    9.00      1.0000     0.27           0.75      0.9228    24.00   100.00 
  7-POÇO P08.CD PIPEIRAS                   0.00      1.0000     0.27           0.50      2.0000    24.00   100.00 
  8-POÇO P01.SJB MATO ESCURO               0.00      1.0000     0.27           0.25      3.9799    24.00   100.00 
  9-POÇO P01.PA MINAS RIO                  5.00      1.0000     0.27           0.42      3.1847    24.00   100.00 
 10-POÇO P02.PA OSX1                       2.00      1.0000     0.27           0.33      2.9394    24.00   100.00 
 11-POÇO P03.PA OSX2                       2.00      1.0000     0.27           0.33      2.8239    24.00   100.00 
 12-POÇO P04.PA ESC.LLX                    2.00      1.0000     0.27           0.50      3.0008    24.00   100.00 
 13-POÇO P08.PA POCO PESQ. P02             0.00      1.0000     0.27           0.00      1.0000    24.00   100.00 
 14-POÇO P09.PA POCO PESQ. P01             0.00      1.0000     0.27           0.00      1.0000    24.00   100.00
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT                           LIMITES DO AQUIFERO              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                              DISTANCIA            AZIMUT                                                
                        IDENTIFICACAO       PERPENDICULAR            DA                 TIPO                             
                                              A ORIGEM          PERPENDICULAR                                            
                                                 (M)               (GRAUS)                                               
                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
          1-LIMITE RECARGA LESTE                14000.               270             RECARGA      
          2-LIMITE IMPERMEAVEL NORTE            26000.                 0             IMPERMEAVEL  

3-LIMITE IMPERMEAVEL SUL              20000.               180             IMPERMEAVEL 
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   COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU                                                                

ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT                           PROJETOS DE POÇOS                PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                 P R O J E T O   P A D R A O          CORRECOES DE CUSTO                 
                                 VIDA  VALOR                                                                   FATOR DE  
                                       RESI-   P R O F U N D I D A D E          CUSTO M.  CUSTO M.   CUSTO M.   PERDAS   
          P R O J E T O          UTIL  DUAL  TOTAL   SECAO     CAMARA     OUSTO ADICIONAL ADICIONAL  ADICIONAL  TOTAIS   
                                                   REVESTIDA BOMBEAMENTO        SEC.CAPT. SEC.REVST. CAM.BOMB. EM POÇO   
                                (ANOS)  (%)   (M)     (M)        (M)      (R$/10) (R$/10   (R$/10)    (R$/10)            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  1-POCO PARA B. SUBMERSA  6 POL  10.    0.   255.    120.       120.    600000.   2000.     1500.      1500.  0.165E+04
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT                           PROJETOS DE BOMBAS               PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                          P  R  O  J  E  T  O     P  A  D  R  A  O     CORRECOES DE CUSTO                
                                VIDA VALOR POTEN- T NIVEL PROFD. RENDIMENTOS                 SECAO COLUNA   FATOR   ACR. 
                                     RESI-        I DINA- CAMARA              CUSTO    VALOR COM-             DE    PO-  
          P R O J E T O         UTIL DUAL   CIA   P MICO  BOMBE- BOMBA MOTOR            CV   PRI-   VALOR   PERDAS  TEN- 
                                                  O MAX.  AMENTO                       ADIC. MENTO            EM    CIA  
                               (ANOS)  %   (CV)     (M)    (M)     %     %   (R$/10)  (R$/10) (M)  (R$/10)  BOMBA    %   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1-BOMBA SUBMERSA 6POL.         10.  10.    25.  1   30.  120.   65.   95.   20000.       0. 3.00     0. 0.000E+00  0.0
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02             291060.    580924.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284422.    587670.       5.00           12.95             252.   151.   
    P501- PIEZ. VIRTUAL 01                   278000.    610000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P502- PIEZ. VIRTUAL 02                   284000.    610000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P503- PIEZ. VIRTUAL 03                   290000.    610000.       5.00           12.10             252.   151.   
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    P504- PIEZ. VIRTUAL 04                   278000.    606000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P505- PIEZ. VIRTUAL 05                   284000.    606000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P506- PIEZ. VIRTUAL 06                   290000.    606000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P507- PIEZ. VIRTUAL 07                   290000.    604000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P508- PIEZ. VIRTUAL 08                   288000.    600000.       5.00           12.80             252.   151.   
    P509- PIEZ. VIRTUAL 09                   284000.    598000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P510- PIEZ. VIRTUAL 10                   288000.    596000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P511- PIEZ. VIRTUAL 11                   278000.    592000.       5.00           13.95             252.   151.   
    P512- PIEZ. VIRTUAL 12                   288000.    592000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P513- PIEZ. VIRTUAL 13                   278000.    588000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P514- PIEZ. VIRTUAL 14                   288000.    586000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P515- PIEZ. VIRTUAL 15                   284000.    584000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P516- PIEZ. VIRTUAL 16                   290000.    582000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P517- PIEZ. VIRTUAL 17                   294000.    582000.       5.00           11.50             252.   151.   
    P518- PIEZ. VIRTUAL 18                   278000.    580000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P519- PIEZ. VIRTUAL 19                   292000.    578000.       5.00           11.90             252.   151.  
    P520- PIEZ. VIRTUAL 20                   278000.    574000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P521- PIEZ. VIRTUAL 21                   286000.    578000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P522- PIEZ. VIRTUAL 22                   292000.    574000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P523- PIEZ. VIRTUAL 23                   278000.    568000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P524- PIEZ. VIRTUAL 24                   286000.    568000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P525- PIEZ. VIRTUAL 25                   292000.    568000.       5.00           11.90             252.   151. 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          REBAIXAMENTOS                    PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               UNIDADES                    R   E   B   A   I   X   A   M   E   N   T   O   (M   E   T   R   O   S)       
                              VAZAO                                                                                      
               SERVIDAS       FINAL        DEVIDO AO PROPRIO POÇO                  INTERFERENCIAS                        
   POÇO                                                                                                          TOTAL   
                              (L/S)      EM AQUIFERO     EFEITO DOS          EM AQUIFERO     EFEITO DOS                  
              QUANT  TIPO                 INFINITO        LIMITES             INFINITO        LIMITES                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1         7.29 - 1      16.67          7.70           0.06                 7.55           0.40             15.72 
    P  2        12.50 - 2      20.00          9.72           0.34                 6.79           0.95             17.80 
    P  3        14.58 - 3      22.22         10.90           0.00                 4.96          -0.18             15.69 
    P  4        14.06 - 4      16.67          8.63           1.12                 5.08           1.81             16.64 
    P  5        16.32 - 5      26.11         12.65          -0.20                 5.57          -0.30             17.73 
    P  6        18.06 - 6      16.67          9.06           0.29                 6.43           0.56             16.34 
    P  7         5.56 - 7      11.11          4.35           0.00                 5.82          -1.74              8.43 
    P  8         6.07 - 8      24.17          9.19           0.00                 6.05          -0.64             14.60 
    P  9         3.49 - 9      11.11          4.79          -0.09                 6.98          -0.10             11.57 
    P 10         4.54 -10      13.33          5.69          -0.05                 7.26          -0.11             12.80 
    P 11         7.87 -11      22.22          9.52          -0.09                 6.79          -0.08             16.15 
    P 12         7.41 -12      22.22          9.56          -0.10                 6.64          -0.15             15.96 
    P 13         0.00 -13       0.00          0.00           0.00                 7.28          -0.32              6.96 
    P 14         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.72          -0.81              5.91 
    P501         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.09           0.55              5.64 
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    P502         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.72           2.21              7.92 
    P503         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.22           3.52              9.74 
    P504         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.57          -0.14              5.43 
    P505         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.44           1.38              7.82 
    P506         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.26           2.76             10.02 
    P507         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.50           2.43              9.93 
    P508         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 8.60           1.02              9.62 
    P509         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 8.03           0.00              8.02 
    P510         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 8.63           0.37              8.99 
    P511         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.17          -1.77              4.40 
    P512         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.54          -0.07              7.47 
    P513         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.91          -1.83              4.07 
    P514         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.05          -0.45              6.61 
    P515         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.31          -0.97              5.34 
    P516         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.21          -0.38              6.83 
    P517         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.38          -0.08              7.31 
    P518         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.12          -1.72              3.40 
    P519         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.01          -0.29              6.73 
    P520         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 4.55          -1.50              3.04 
    P521         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.91          -0.78              5.13 
    P522         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.79          -0.30              5.49 
    P523         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 3.96          -1.21              2.75 
    P524         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 4.40          -0.60              3.80 

P525         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 4.56          -0.24              4.33
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOA01.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1   15.72     0.46     -3.68     8.68     0.46    8.68    1   -60.    0.   -21.      1    -7      2.97      7.91 
    P  2   17.80     0.66     -6.21    13.21     0.66   13.21    1   -41.   -2.   -15.      1    -5      5.42     20.64 
    P  3   15.69     0.82     -5.00     9.00     0.82    9.00    1   -57.    6.   -18.      1    -6      4.10     16.42 
    P  4   16.64     0.46     -5.15    13.15     0.46   13.15    1   -27.   25.   -15.      1    -5      4.50     23.11 
    P  5   17.73     1.13     -5.55     9.55     1.13    9.55    1   -95.  -25.   -18.      1    -6      5.12     19.49 
    P  6   16.34     0.46     -4.75    10.75     0.46   10.75    1   -88.   34.   -18.      1    -6      3.67     24.27 
    P  7    8.43     0.20      3.62     2.38     0.20    2.38    1    42.   70.   -27.      1    -9      0.54      1.66 
    P  8   14.60     0.96     -2.96     7.96     0.96    7.96    1    -3.   22.   -21.      1    -7      3.95      6.05 
    P  9   11.57     0.20      0.23     4.77     0.20    4.77    1   -58.    3.   -24.      1    -8      1.09      2.08 
    P 10   12.80     0.29     -1.34     5.34     0.29    5.34    1   -65.   91.   -24.      1    -8      1.46      3.03 
    P 11   16.15     0.82     -4.97     9.97     0.82    9.97    1   -15.   54.   -18.      1    -6      4.54      9.81 
    P 12   15.96     0.82     -4.78     7.78     0.82    7.78    1   -75.   40.   -21.      1    -7      3.54      7.20 
    P 13   6.96     0.00      5.04      2.96     0.00    2.96    1     0.  105.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P 14    5.91     0.00      7.04    -2.04     0.00   -2.04    1   -34.   27.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P501    5.64     0.00      8.26    -3.26     0.00   -3.26    1   -34.   61.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
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    P502    7.92     0.00      5.18    -0.18     0.00   -0.18    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P503    9.74     0.00      2.36     2.64     0.00    2.64    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P504    5.43     0.00      8.47    -3.47     0.00   -3.47    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P505    7.82     0.00      5.28    -0.28     0.00   -0.28    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P506   10.02     0.00      2.08     2.92     0.00    2.92    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P507    9.93     0.00      2.17     2.83     0.00    2.83    1   -34.   58.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P508    9.62     0.00      3.18     1.82     0.00    1.82    1   -34.   58.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P509    8.02     0.00      5.08    -0.08     0.00   -0.08    1   -34.   58.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P510    8.99     0.00      3.41     1.59     0.00    1.59    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P511    4.40     0.00      9.55    -4.55     0.00   -4.55    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P512    7.47     0.00      4.93     0.07     0.00    0.07    1   -34.   64.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P513    4.07     0.00      9.83    -4.83     0.00   -4.83    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P514    6.61     0.00      5.79    -0.79     0.00   -0.79    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P515    5.34     0.00      7.76    -2.76     0.00   -2.76    1   -34.   61.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P516    6.83     0.00      5.27    -0.27     0.00   -0.27    1   -34.   61.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P517    7.31     0.00      4.19     0.81     0.00    0.81    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P518    3.40     0.00     10.50    -5.50     0.00   -5.50    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P519    6.73     0.00      5.17    -0.17     0.00   -0.17    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P520    3.04     0.00     10.86    -5.86     0.00   -5.86    1   -34.   61.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P521    5.13     0.00      7.77    -2.77     0.00   -2.77    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P522    5.49     0.00      6.41    -1.41     0.00   -1.41    1   -34.   61.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P523    2.75     0.00     11.15    -6.15     0.00   -6.15    1   -34.   61.   -36.      1   -12      0.00      0.00 
    P524    3.80     0.00      9.10    -4.10     0.00   -4.10    1   -34.   67.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P525    4.33     0.00      7.57    -2.57     0.00   -2.57    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........    3.7133 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................    141.66 MWH 
                                   TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........     31.69 KW 
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ANEXO 13.8ii – SIMULAÇÃO PORTO B02.OUT 
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ANEXO 13.8ii 
COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOB02.OUT                           DADOS BASICOS                    PAG.   
1 
-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                   D A D O S                 BASICOS                                     
                                                                                                                         
                                            IDENTIFICACAO                             VALOR                              
                                                                                                                         
                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                          1-TRANSMISSIVIDADE (M2/S)                                0.49700E-02 
                          2-COEFICIENTE ARMAZENAMENTO                              0.44700E-03 
                          3-RAIO INFLUENCIA A LONGO PRAZO (M)                           40000. 
                          4-RAIO INFLUENCIA A CURTO PRAZO (M)                           20000. 
                          5-RAIO INFLUENCIA EFEITO INTERMITENCIA (M)                     1000. 
                          6-TOLERANCIA LOCACAO POCOS IMAGENS (M)                         10.00 
                          7-TOLERANCIA ALTURAS PIEZOMETRICAS (M)                          0.05 
                          8-CUSTO ENERGIA (US$/MWH)                                      74.80 
                          9-CUSTO ANUAL POTENCIA INSTALADA (US$/KW)                      61.30 
                         10-TAXA ATUALIZACAO (%)                                          9.50 
                         11-PERIODO ATUALIZACAO (ANOS)                                     10. 
                         12-COORDENADA X DA ORIGEM RELATIVA (M)                        290000. 
                         13-COORDENADA Y DA ORIGEM RELATIVA (M)                        580000. 
                         14-PERCENTAGEM DE AMT MAXIMA PARA CALCULO ENERGIA         0.90000E+02 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU                                                                

ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOB02.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          REBAIXAMENTOS                    PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               UNIDADES                    R   E   B   A   I   X   A   M   E   N   T   O   (M   E   T   R   O   S)       
                              VAZAO                                                                                      
               SERVIDAS       FINAL        DEVIDO AO PROPRIO POÇO                  INTERFERENCIAS                        
   POÇO                                                                                                          TOTAL   
                              (L/S)      EM AQUIFERO     EFEITO DOS          EM AQUIFERO     EFEITO DOS                  
              QUANT  TIPO                 INFINITO        LIMITES             INFINITO        LIMITES                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
    P  1         7.29 - 1      16.67          7.70           0.06                 7.55           0.40             15.72 
    P  2        12.50 - 2      20.00          9.72           0.34                 6.79           0.95             17.80 
    P  3        14.58 - 3      22.22         10.90           0.00                 4.96          -0.18             15.69 
    P  4        14.06 - 4      16.67          8.63           1.12                 5.08           1.81             16.64 
    P  5        16.32 - 5      26.11         12.65          -0.20                 5.57          -0.30             17.73 
    P  6        18.06 - 6      16.67          9.06           0.29                 6.43           0.56             16.34 
    P  7         5.56 - 7      11.11          4.35           0.00                 5.82          -1.74              8.43 
    P  8         6.07 - 8      24.17          9.19           0.00                 6.05          -0.64             14.60 
    P  9         3.49 - 9      11.11          4.79          -0.09                 6.98          -0.10             11.57 
    P 10         4.54 -10      13.33          5.69          -0.05                 7.29          -0.11             12.83 
    P 11         7.87 -11      22.22          9.52          -0.09                 6.87          -0.08             16.22 
    P 12         7.41 -12      22.22          9.56          -0.10                 6.66          -0.15             15.98 
   P 13       22.22-13     22.22          8.95         0.00               7.28        -0 .32            15.91 
    P 14         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.72          -0.81              5.91 
    P501         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.09           0.55              5.64 
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    P502         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.72           2.21              7.92 
    P503         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.22           3.52              9.74 
    P504         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.57          -0.14              5.43 
    P505         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.44           1.38              7.82 
    P506         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.26           2.76             10.02 
    P507         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.50           2.43              9.93 
    P508         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 8.60           1.02              9.62 
    P509         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 8.03           0.00              8.02 
    P510         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 8.63           0.37              8.99 
    P511         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.17          -1.77              4.40 
    P512         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.54          -0.07              7.47 
    P513         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.91          -1.83              4.07 
    P514         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.05          -0.45              6.61 
    P515         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 6.31          -0.97              5.34 
    P516         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.37          -0.38              6.99 
    P517         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.39          -0.08              7.32 
    P518         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 5.12          -1.72              3.40 
    P519         0.00 -14       0.00          0.00           0.00                 7.02          -0.29              6.74 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOB02.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1   15.72     0.46     -3.68     8.68     0.46    8.68    1   -60.    0.   -21.      1    -7      2.97      7.91 
    P  2   17.80     0.66     -6.21    13.21     0.66   13.21    1   -41.   -2.   -15.      1    -5      5.42     20.64 
    P  3   15.69     0.82     -5.01     9.01     0.82    9.01    1   -57.    6.   -18.      1    -6      4.10     16.42 
    P  4   16.64     0.46     -5.15    13.15     0.46   13.15    1   -27.   25.   -15.      1    -5      4.50     23.11 
    P  5   17.73     1.13     -5.55     9.55     1.13    9.55    1   -95.  -25.   -18.      1    -6      5.12     19.49 
    P  6   16.34     0.46     -4.75    10.75     0.46   10.75    1   -88.   34.   -18.      1    -6      3.67     24.27 
    P  7    8.43     0.20      3.62     2.38     0.20    2.38    1    42.   70.   -27.      1    -9      0.54      1.66 
    P  8   14.60     0.96     -2.96     7.96     0.96    7.96    1    -3.   22.   -21.      1    -7      3.95      6.05 
    P  9   11.57     0.20      0.23     4.77     0.20    4.77    1   -58.    3.   -24.      1    -8      1.09      2.08 
    P 10   12.83     0.29     -1.37     5.37     0.29    5.37    1   -65.   91.   -24.      1    -8      1.47      3.05 
    P 11   16.22     0.82     -5.04    10.04     0.82   10.04    1   -15.   54.   -18.      1    -6      4.58      9.88 
    P 12   15.98     0.82     -4.80     7.80     0.82    7.80    1   -75.   40.   -21.      1    -7      3.55      7.22 
   P 13    15.91     0.82     -4.72    12.72      0.82   12.72    1     0.  105.   -15.      1    -5      5.80     35.34 
    P 14    5.91     0.00      7.04    -2.04     0.00   -2.04    1   -34.   15.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P501    5.64     0.00      8.26    -3.26     0.00   -3.26    1   -34.   61.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
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    P502    7.92     0.00      5.18    -0.18     0.00   -0.18    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P503    9.74     0.00      2.36     2.64     0.00    2.64    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P504    5.43     0.00      8.47    -3.47     0.00   -3.47    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P505    7.82     0.00      5.28    -0.28     0.00   -0.28    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P506   10.02     0.00      2.08     2.92     0.00    2.92    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P507    9.93     0.00      2.17     2.83     0.00    2.83    1   -34.   58.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P508    9.62     0.00      3.18     1.82     0.00    1.82    1   -34.   58.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P509    8.02     0.00      5.08    -0.08     0.00   -0.08    1   -34.   58.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P510    8.99     0.00      3.41     1.59     0.00    1.59    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P511    4.40     0.00      9.55    -4.55     0.00   -4.55    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P512    7.47     0.00      4.93     0.07     0.00    0.07    1   -34.   64.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P513    4.07     0.00      9.83    -4.83     0.00   -4.83    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P514    6.61     0.00      5.79    -0.79     0.00   -0.79    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P515    5.34     0.00      7.76    -2.76     0.00   -2.76    1   -34.   61.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P516    6.99     0.00      5.11    -0.11     0.00   -0.11    1   -34.   61.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P517    7.32     0.00      4.18     0.82     0.00    0.82    1   -34.   61.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P518    3.40     0.00     10.50    -5.50     0.00   -5.50    1   -34.   58.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P519    6.74     0.00      5.16    -0.16     0.00   -0.16    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P520    3.04     0.00     10.86    -5.86     0.00   -5.86    1   -34.   61.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P521    5.13     0.00      7.77    -2.77     0.00   -2.77    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P522    5.49     0.00      6.41    -1.41     0.00   -1.41    1   -34.   61.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
    P523    2.75     0.00     11.15    -6.15     0.00   -6.15    1   -34.   61.   -36.      1   -12      0.00      0.00 
    P524    3.80     0.00      9.10    -4.10     0.00   -4.10    1   -34.   67.   -33.      1   -11      0.00      0.00 
    P525    4.33     0.00      7.57    -2.57     0.00   -2.57    1   -34.   64.   -30.      1   -10      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........    4.4141 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................    177.11 MWH 
                                   TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........     36.22 KW 
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ANEXO 13.8iii – SIMULAÇÃO PORTO C03.OUT 
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ANEXO 13.8iii 
COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOC03.OUT                  DADOS BASICOS                    PAG.   1 
--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                   D A D O S                 BASICOS                                     
                                                                                                                         
                                            IDENTIFICACAO                             VALOR                              
                                                                                                                         
                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                          1-TRANSMISSIVIDADE (M2/S)                                0.49700E-02 
                          2-COEFICIENTE ARMAZENAMENTO                              0.44700E-03 
                          3-RAIO INFLUENCIA A LONGO PRAZO (M)                           40000. 
                          4-RAIO INFLUENCIA A CURTO PRAZO (M)                           20000. 
                          5-RAIO INFLUENCIA EFEITO INTERMITENCIA (M)                     1000. 
                          6-TOLERANCIA LOCACAO POCOS IMAGENS (M)                         10.00 
                          7-TOLERANCIA ALTURAS PIEZOMETRICAS (M)                          0.05 
                          8-CUSTO ENERGIA (US$/MWH)                                      74.80 
                          9-CUSTO ANUAL POTENCIA INSTALADA (US$/KW)                      61.30 
                         10-TAXA ATUALIZACAO (%)                                          9.50 
                         11-PERIODO ATUALIZACAO (ANOS)                                     10. 
                         12-COORDENADA X DA ORIGEM RELATIVA (M)                        290000. 
                         13-COORDENADA Y DA ORIGEM RELATIVA (M)                        580000. 

14-PERCENTAGEM DE AMT MAXIMA PARA CALCULO ENERGIA         0.90000E+02
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
                  HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOC03.OUT                           REGIMES DE BOMBEAMENTO           PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                        LONGO PRAZO (PERIODO REMOTO)        PERIODO FINAL (ATE DIMENSIONAMENTO)          
  DESCRIÇAO REGIME UNITARIO                                                                                              
                                        DURAÇAO    DEMANDA       Õ²         DURAÇAO    DEMANDA     INTERMITENCIA         
                                                   UNITARIA     NORM                   UNITARIA    CICLO      %          
                                         (ANOS)     (L/S)                    (DIAS)     (L/S)     (HORAS)    BOMB        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
  1-POÇO P02.CD GRUSSAI                   52.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    62.50 
  2-POÇO P03.CD GRUSSAI                   42.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    62.50 
  3-POÇO P05.ATAFONA                      52.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    62.50 
  4-POÇO P06.CAJUEIRO                     40.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    62.50 
  5-POÇO P07.CD GRUSSAI                   36.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    75.00 
  6-POÇO P08.CD PIPEIRAS                  27.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    50.00 
  7-POÇO P01.SJB MATO ESCURO              27.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    25.00 
  8-POÇO P01.PA MINAS RIO                 32.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    41.60 
  9-POÇO P02.PA OSX1                      29.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    33.30 
 10-POÇO P08.PA POCO PESQ. P02            27.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    83.30 
 11-POÇO P05.PA TECHINIP                  27.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    29.10 
 12-POÇO P06.PA OSX3                      27.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    62.50 
 13-POÇO P07B.PA VISITANTE                30.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    50.00 
 14-POÇO P10.PA POCO NOVO                 25.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00   100.00 
 15-POÇO P13.PA POCO NOVO                 23.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00   100.00 
 16-POÇO P15.PA POCO NOVO.RESER.           0.00      1.0000     0.27           0.00      1.0000    24.00   100.00 
 17-CENTRO BOMB. ATAFONA                  26.00      1.0000     0.27         365.00      3.0234    24.00    62.50 
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 18-CENTRO BOMB. ILHA GRUSSAI             26.00      1.0000     0.27         365.00      2.4762    24.00    62.50 
 19-CENTRO BOMB. PERIGOSO                 26.00      1.0000     0.27         365.00      1.0000    24.00    62.50 
 20-CENTRO BOMB. CAJUEIRO                 26.00      1.0000     0.27         365.00      2.0000    24.00    62.50 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOC03.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
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    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 24-POÇO P15.PA NOVO-RESERVA            291000.    584422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
    P501- PIEZ. VIRTUAL 01                   278000.    610000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P502- PIEZ. VIRTUAL 02                   284000.    610000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P503- PIEZ. VIRTUAL 03                   290000.    610000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P504- PIEZ. VIRTUAL 04                   278000.    606000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P505- PIEZ. VIRTUAL 05                   284000.    606000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P506- PIEZ. VIRTUAL 06                   290000.    606000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P507- PIEZ. VIRTUAL 07                   290000.    604000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P508- PIEZ. VIRTUAL 08                   288000.    600000.       5.00           12.80             252.   151.   
    P509- PIEZ. VIRTUAL 09                   284000.    598000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P510- PIEZ. VIRTUAL 10                   288000.    596000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P511- PIEZ. VIRTUAL 11                   278000.    592000.       5.00           13.95             252.   151.   
    P512- PIEZ. VIRTUAL 12                   288000.    592000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P513- PIEZ. VIRTUAL 13                   278000.    588000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P514- PIEZ. VIRTUAL 14                   288000.    586000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P515- PIEZ. VIRTUAL 15                   284000.    584000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P516- PIEZ. VIRTUAL 16                   290000.    582050.       5.00           12.10             252.   151.   
    P517- PIEZ. VIRTUAL 17                   294000.    582000.       5.00           11.50             252.   151.   
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    P518- PIEZ. VIRTUAL 18                   278000.    580000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P519- PIEZ. VIRTUAL 19                   292000.    578000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P520- PIEZ. VIRTUAL 20                   278000.    574000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P521- PIEZ. VIRTUAL 21                   286000.    578000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P522- PIEZ. VIRTUAL 22                   292000.    574000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P523- PIEZ. VIRTUAL 23                   278000.    568000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P524- PIEZ. VIRTUAL 24                   286000.    568000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P525- PIEZ. VIRTUAL 25                   292000.    568000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P526-PIEZ. PZ.P.02-PESQ.                 291092.    580923.       8.00           12.00             255.   120.  
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOC03.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          REBAIXAMENTOS                    PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               UNIDADES                    R   E   B   A   I   X   A   M   E   N   T   O   (M   E   T   R   O   S)       
                              VAZAO                                                                                      
               SERVIDAS       FINAL        DEVIDO AO PROPRIO POÇO                  INTERFERENCIAS                        
   POÇO                                                                                                          TOTAL   
                              (L/S)      EM AQUIFERO     EFEITO DOS          EM AQUIFERO     EFEITO DOS                  
              QUANT  TIPO                 INFINITO        LIMITES             INFINITO        LIMITES                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1        10.42 - 1      16.66          8.26           0.09                40.73         -11.62             37.46 
    P  2        12.50 - 2      20.00          9.87           0.35                40.04          -8.09             42.16 
    P  3        13.89 - 2      22.22         10.97           0.00                38.52         -13.24             36.25 
    P  4        10.42 - 3      16.67          8.26           0.84                35.62          -2.64             42.08 



 

191 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

    P  5        16.32 - 4      26.11         12.87          -0.20                38.22         -16.00             34.89 
    P  6        12.50 - 5      16.67          8.56           0.21                40.51          -9.87             39.41 
    P  7         5.56 - 6      11.11          5.19          -0.60                35.87         -23.04             17.42 
    P  8         6.07 - 7      24.29         10.17          -0.08                38.84         -15.89             33.05 
    P  9         4.63 - 8      11.13          5.04          -0.25                44.39         -13.78             35.40 
    P 10         4.45 - 9      13.36          5.83          -0.21                43.59         -13.35             35.86 
    P 11         7.42 - 9      22.29          9.72          -0.36                43.89         -13.37             39.88 
    P 12         7.41 - 9      22.24          9.70          -0.39                46.81         -14.29             41.83 
    P 13        20.83 -10      25.01         13.10          -1.07                43.80         -13.55             42.28 
    P 14        20.83 -10      25.01         13.10          -1.43                38.25         -16.10             33.82 
    P 15         4.85 -11      16.67          7.13          -0.04                45.96         -14.28             38.77 
    P 16        10.42 -12      16.67          8.15          -0.50                43.87         -13.40             38.12 
    P 17        10.42 -12      16.67          8.15          -0.53                45.31         -13.85             39.09 
    P 18         8.33 -13      16.67          7.80          -0.44                41.57         -13.04             35.89 
    P 19        25.00 -14      25.00         13.73          -0.11                39.67         -13.87             39.42 
    P 20        25.00 -14      25.00         13.73          -1.31                45.08         -13.86             43.64 
    P 21        25.00 -14      25.00         13.73          -1.31                45.83         -13.87             44.37 

     
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOC03.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          REBAIXAMENTOS                    PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               UNIDADES                    R   E   B   A   I   X   A   M   E   N   T   O   (M   E   T   R   O   S)       
                              VAZAO                                                                                      
               SERVIDAS       FINAL        DEVIDO AO PROPRIO POÇO                  INTERFERENCIAS                        
   POÇO                                                                                                          TOTAL   
                              (L/S)      EM AQUIFERO     EFEITO DOS          EM AQUIFERO     EFEITO DOS                  
              QUANT  TIPO                 INFINITO        LIMITES             INFINITO        LIMITES                    
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P 22        25.00 -15      25.00         13.70          -1.28                45.74         -13.90             44.25 
    P 23        25.00 -15      25.00         13.70          -1.28                44.73         -13.90             43.25 
    P 24        25.00 -16      25.00          6.38           0.00                47.07         -14.68             38.76 
    P 25        21.36 -17     103.33          0.34           4.32                30.37          -5.90             29.13 
    P 26        20.86 -18      82.66          0.33           1.16                36.70         -10.32             27.88 
    P 27        12.92 -19      20.67          0.21          -0.24                37.11          -6.84             30.25 
    P 28        12.92 -20      41.33          0.21          -0.19                37.79         -14.82             22.99 
    P 29        12.92 -19      20.67          0.21          -1.49                31.14         -26.89              2.96 
    P 30        12.92 -19      20.67          0.21          -1.20                36.06         -20.06             15.00 
    P 31        12.92 -19      20.67          0.21          -1.24                28.86         -17.55             10.28 
    P 32        12.92 -19      20.67          0.21          -0.12                36.54         -15.44             21.19 
    P 33        12.92 -19      20.67          0.21           0.00                38.64         -13.50             25.35 
    P501         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                28.60         -13.90             14.70 
    P502         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                31.37          -5.46             25.91 
    P503         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                33.49          -0.96             32.53 
    P504         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                30.91         -16.43             14.48 
    P505         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                34.67          -7.96             26.71 
    P506         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                39.19          -0.78             38.41 
    P507         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                38.74          -2.05             36.69 
    P508         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                42.37          -9.11             33.25 
    P509         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                40.77         -13.58             27.19 
    P510         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                42.17         -11.96             30.21 
    P511         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                36.48         -23.34             13.14 
    P512         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                41.55         -14.40             27.15 
    P513         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                36.37         -24.20             12.17 
    P514         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                43.75         -15.47             28.28 
    P515         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                40.42         -18.81             21.61 
    P516         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                49.09         -15.16             33.93 
    P517         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                43.35         -13.38             29.98 
    P518         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                33.49         -22.46             11.03 
    P519         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                42.86         -14.01             28.86 
    P520         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                31.05         -20.55             10.50 
    P521         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                39.00         -16.86             22.14 
    P522         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                36.23         -13.52             22.72 
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    P523         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                27.95         -18.16              9.79 
    P524         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                30.01         -14.59             15.42 
    P525         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                30.13         -12.37             17.76 
    P526         0.00 -16       0.00          0.00           0.00                49.95         -14.61             35.34 
 
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOC03.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P  1   37.46     0.46    -25.42    30.42     0.46   30.42    1   -60.    0.     3.      1     1     10.40     39.61 
    P  2   42.16     0.66    -30.57    37.57     0.66   37.57    1   -41.  -26.     9.      1     3     15.41     58.72 
    P  3   36.25     0.82    -25.56    29.56     0.82   29.56    1   -57.  -18.     0.      1     0     13.48     51.33 
    P  4   42.08     0.46    -30.58    38.58     0.46   38.58    1   -27.    7.     9.      1     3     13.19     50.25 
    P  5   34.89     1.13    -22.72    26.72     1.13   26.72    1   -95.  -49.    -3.      1    -1     14.31     54.51 
    P  6   39.41     0.46    -27.82    33.82     0.46   33.82    1   -88.   19.     6.      1     2     11.56     52.85 
    P  7   17.42     0.20     -5.38    11.38     0.20   11.38    1    42.   46.   -18.      1    -6      2.59      7.90 
    P  8   33.05     0.97    -21.42    26.42     0.97   26.42    1    -3.   13.    -3.      1    -1     13.16     20.06 
    P  9   35.40     0.20    -23.61    28.61     0.20   28.61    1   -58.  -15.     0.      1     0      6.53     16.56 
    P 10   35.86     0.29    -24.40    28.40     0.29   28.40    1   -65.   67.     0.      1     0      7.78     15.80 
    P 11   39.88     0.82    -28.70    33.70     0.82   33.70    1   -15.   30.     6.      1     2     15.41     31.27 
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    P 12   41.83     0.82    -30.65    33.65     0.82   33.65    1   -75.   16.     6.      1     2     15.35     31.15 
    P 13   42.28     1.03    -31.31    39.31     1.03   39.31    1     0.   78.    12.      1     4     20.17    102.39 
    P 14   33.82     1.03    -21.90    26.90     1.03   26.90    1   -34.  -12.    -3.      1    -1     13.80     70.07 
    P 15   38.77     0.46    -27.28    30.28     0.46   30.28    1   -34.   34.     3.      1     1     10.35     18.36 
    P 16   38.12     0.46    -26.88    30.88     0.46   30.88    1   -34.   28.     3.      1     1     10.56     40.21 
    

 
 
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
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======================================================================================================================= 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P 17   39.09     0.46    -27.60    33.60     0.46   33.60    1   -34.   28.     6.      1     2     11.49     43.75 
    P 18   35.89     0.46    -24.40    29.40     0.46   29.40    1   -34.   25.     0.      1     0     10.05     30.63 
    P 19   39.42     1.03    -28.40    31.40     1.03   31.40    1   -34.   31.     3.      1     1     16.10     98.13 
    P 20   43.64     1.03    -32.62    36.62     1.03   36.62    1   -34.   28.     9.      1     3     18.78    114.47 
    P 21   44.37     1.03    -33.36    37.36     1.03   37.36    1   -34.   22.     9.      1     3     19.16    116.76 
    P 22   44.25     1.03    -33.23    37.23     1.03   37.23    1   -34.   22.     9.      1     3     19.09    116.38 
    P 23   43.25     1.03    -32.23    36.23     1.03   36.23    1   -34.   22.     9.      1     3     18.58    113.23 
    P 24   38.76     1.03    -27.74    30.74     1.03   30.74    1   -34.   22.     3.      1     1     15.77     96.09 
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    P 25   29.13    17.64    -34.72    38.72    17.64   38.72    1   -34.   28.     9.      1     3     82.07    103.40 
    P 26   27.88    11.29    -27.07    30.07    11.29   30.07    1   -34.   22.     3.      1     1     50.98     78.43 
    P 27   30.25     0.71    -18.40    22.40     0.71   22.40    1   -34.   28.    -6.      1    -2      9.50     36.17 
    P 28   22.99     2.82    -12.61    17.61     2.82   17.61    1   -34.   37.   -12.      1    -4     14.93     28.44 
    P 29    2.96     0.71     10.83    -3.83     0.71   -3.83    1   -34.   43.   -33.      1   -11     -1.62     -6.18 
    P 30   15.00     0.71     -1.96     5.96     0.71    5.96    1   -34.   64.   -24.      1    -8      2.53      9.62 
    P 31   10.28     0.71      2.77     2.23     0.71    2.23    1   -34.   55.   -27.      1    -9      0.95      3.60 
    P 32   21.19     0.71     -9.40    12.40     0.71   12.40    1   -34.   58.   -15.      1    -5      5.26     20.02 
    P 33   25.35     0.71    -14.15    18.15     0.71   18.15    1   -34.   46.    -9.      1    -3      7.69     29.31 
    P501   14.70     0.00     -0.80     5.80     0.00    5.80    1   -34.   40.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P502   25.91     0.00    -12.81    17.81     0.00   17.81    1   -34.   55.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P503   32.53     0.00    -20.43    25.43     0.00   25.43    1   -34.   43.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P504   14.48     0.00     -0.58     5.58     0.00    5.58    1   -34.   34.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P505   26.71     0.00    -13.61    18.61     0.00   18.61    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P506   38.41     0.00    -26.31    31.31     0.00   31.31    1   -34.   40.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P507   36.69     0.00    -24.59    29.59     0.00   29.59    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P508   33.25     0.00    -20.45    25.45     0.00   25.45    1   -34.   31.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P509   27.19     0.00    -14.09    19.09     0.00   19.09    1   -34.   34.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P510   30.21     0.00    -17.81    22.81     0.00   22.81    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P511   13.14     0.00      0.81     4.19     0.00    4.19    1   -34.   37.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
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                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
    P512   27.15     0.00    -14.75    19.75     0.00   19.75    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P513   12.17     0.00      1.73     3.27     0.00    3.27    1   -34.   40.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P514   28.28     0.00    -15.88    20.88     0.00   20.88    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P515   21.61     0.00     -8.51    13.51     0.00   13.51    1   -34.   40.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P516   33.93     0.00    -21.83    26.83     0.00   26.83    1   -34.   46.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P517   29.98     0.00    -18.48    23.48     0.00   23.48    1   -34.   34.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P518   11.03     0.00      2.87     2.13     0.00    2.13    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P519   28.86     0.00    -16.96    21.96     0.00   21.96    1   -34.   58.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P520   10.50     0.00      3.40     1.60     0.00    1.60    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P521   22.14     0.00     -9.24    14.24     0.00   14.24    1   -34.   58.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P522   22.72     0.00    -10.82    15.82     0.00   15.82    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P523    9.79     0.00      4.11     0.89     0.00    0.89    1   -34.   43.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P524   15.42     0.00     -2.52     7.52     0.00    7.52    1   -34.   58.   -21.      1    -7      0.00      0.00 
    P525   17.76     0.00     -5.86    10.86     0.00   10.86    1   -34.   52.   -18.      1    -6      0.00      0.00 
    P526   35.34     0.00    -23.34    31.34     0.00   31.34    1     0.   49.     3.      1     1      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   14.8188 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................   1693.32 MWH 
                                   TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........    383.77 KW 
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ANEXO 13.8iv – SIMULAÇÕES:  PORTO LC03.OUT, PORTO D04.OUT, PORTO 

E05.OUT,  PORTO F06.OUT 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOC03.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
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    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 24-POÇO P15.PA NOVO-RESERVA            291000.    584422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
.        
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                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P  1   37.46     0.46    -25.42    30.42     0.46   30.42    1   -60.    0.     3.      1     1     10.40     39.61 
    P  2   42.16     0.66    -30.57    37.57     0.66   37.57    1   -41.  -26.     9.      1     3     15.41     58.72 
    P  3   36.25     0.82    -25.56    29.56     0.82   29.56    1   -57.  -18.     0.      1     0     13.48     51.33 
    P  4   42.08     0.46    -30.58    38.58     0.46   38.58    1   -27.    7.     9.      1     3     13.19     50.25 
    P  5   34.89     1.13    -22.72    26.72     1.13   26.72    1   -95.  -49.    -3.      1    -1     14.31     54.51 
    P  6   39.41     0.46    -27.82    33.82     0.46   33.82    1   -88.   19.     6.      1     2     11.56     52.85 
    P  7   17.42     0.20     -5.38    11.38     0.20   11.38    1    42.   46.   -18.      1    -6      2.59      7.90 
    P  8   33.05     0.97    -21.42    26.42     0.97   26.42    1    -3.   13.    -3.      1    -1     13.16     20.06 
    P  9   35.40     0.20    -23.61    28.61     0.20   28.61    1   -58.  -15.     0.      1     0      6.53     16.56 
    P 10   35.86     0.29    -24.40    28.40     0.29   28.40    1   -65.   67.     0.      1     0      7.78     15.80 
    P 11   39.88     0.82    -28.70    33.70     0.82   33.70    1   -15.   30.     6.      1     2     15.41     31.27 
    P 12   41.83     0.82    -30.65    33.65     0.82   33.65    1   -75.   16.     6.      1     2     15.35     31.15 
    P 13   42.28     1.03    -31.31    39.31     1.03   39.31    1     0.   78.    12.      1     4     20.17    102.39 
    P 14   33.82     1.03    -21.90    26.90     1.03   26.90    1   -34.  -12.    -3.      1    -1     13.80     70.07 
    P 15   38.77     0.46    -27.28    30.28     0.46   30.28    1   -34.   34.     3.      1     1     10.35     18.36 
    P 16   38.12     0.46    -26.88    30.88     0.46   30.88    1   -34.   28.     3.      1     1     10.56     40.21 
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          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P 17   39.09     0.46    -27.60    33.60     0.46   33.60    1   -34.   28.     6.      1     2     11.49     43.75 
    P 18   35.89     0.46    -24.40    29.40     0.46   29.40    1   -34.   25.     0.      1     0     10.05     30.63 
    P 19   39.42     1.03    -28.40    31.40     1.03   31.40    1   -34.   31.     3.      1     1     16.10     98.13 
    P 20   43.64     1.03    -32.62    36.62     1.03   36.62    1   -34.   28.     9.      1     3     18.78    114.47 
    P 21   44.37     1.03    -33.36    37.36     1.03   37.36    1   -34.   22.     9.      1     3     19.16    116.76 
    P 22   44.25     1.03    -33.23    37.23     1.03   37.23    1   -34.   22.     9.      1     3     19.09    116.38 
    P 23   43.25     1.03    -32.23    36.23     1.03   36.23    1   -34.   22.     9.      1     3     18.58    113.23 
    P 24   38.76     1.03    -27.74    30.74     1.03   30.74    1   -34.   22.     3.      1     1     15.77     96.09 
    P 25   29.13    17.64    -34.72    38.72    17.64   38.72    1   -34.   28.     9.      1     3     82.07    103.40 
    P 26   27.88    11.29    -27.07    30.07    11.29   30.07    1   -34.   22.     3.      1     1     50.98     78.43 
    P 27   30.25     0.71    -18.40    22.40     0.71   22.40    1   -34.   28.    -6.      1    -2      9.50     36.17 
    P 28   22.99     2.82    -12.61    17.61     2.82   17.61    1   -34.   37.   -12.      1    -4     14.93     28.44 
    P 29    2.96     0.71     10.83    -3.83     0.71   -3.83    1   -34.   43.   -33.      1   -11     -1.62     -6.18 
    P 30   15.00     0.71     -1.96     5.96     0.71    5.96    1   -34.   64.   -24.      1    -8      2.53      9.62 
    P 31   10.28     0.71      2.77     2.23     0.71    2.23    1   -34.   55.   -27.      1    -9      0.95      3.60 
    P 32   21.19     0.71     -9.40    12.40     0.71   12.40    1   -34.   58.   -15.      1    -5      5.26     20.02 
    P 33   25.35     0.71    -14.15    18.15     0.71   18.15    1   -34.   46.    -9.      1    -3      7.69     29.31 
    P501   14.70     0.00     -0.80     5.80     0.00    5.80    1   -34.   40.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P502   25.91     0.00    -12.81    17.81     0.00   17.81    1   -34.   55.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P503   32.53     0.00    -20.43    25.43     0.00   25.43    1   -34.   43.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P504   14.48     0.00     -0.58     5.58     0.00    5.58    1   -34.   34.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P505   26.71     0.00    -13.61    18.61     0.00   18.61    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P506   38.41     0.00    -26.31    31.31     0.00   31.31    1   -34.   40.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P507   36.69     0.00    -24.59    29.59     0.00   29.59    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P508   33.25     0.00    -20.45    25.45     0.00   25.45    1   -34.   31.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P509   27.19     0.00    -14.09    19.09     0.00   19.09    1   -34.   34.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P510   30.21     0.00    -17.81    22.81     0.00   22.81    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P511   13.14     0.00      0.81     4.19     0.00    4.19    1   -34.   37.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
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                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
    P512   27.15     0.00    -14.75    19.75     0.00   19.75    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P513   12.17     0.00      1.73     3.27     0.00    3.27    1   -34.   40.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P514   28.28     0.00    -15.88    20.88     0.00   20.88    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P515   21.61     0.00     -8.51    13.51     0.00   13.51    1   -34.   40.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P516   33.93     0.00    -21.83    26.83     0.00   26.83    1   -34.   46.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P517   29.98     0.00    -18.48    23.48     0.00   23.48    1   -34.   34.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P518   11.03     0.00      2.87     2.13     0.00    2.13    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P519   28.86     0.00    -16.96    21.96     0.00   21.96    1   -34.   58.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P520   10.50     0.00      3.40     1.60     0.00    1.60    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P521   22.14     0.00     -9.24    14.24     0.00   14.24    1   -34.   58.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P522   22.72     0.00    -10.82    15.82     0.00   15.82    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P523    9.79     0.00      4.11     0.89     0.00    0.89    1   -34.   43.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P524   15.42     0.00     -2.52     7.52     0.00    7.52    1   -34.   58.   -21.      1    -7      0.00      0.00 
    P525   17.76     0.00     -5.86    10.86     0.00   10.86    1   -34.   52.   -18.      1    -6      0.00      0.00 

    P526    35.34   0.00   -23.34    31.34     0.00   31.34    1     0.   49.     3.      1     1      0.00      0.00 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOD04.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
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    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    584422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 24-POÇO P15.PA NOVO-RESERVA            291000.    586422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOD04.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   
1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
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    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1   37.60     0.46    -25.56    30.56     0.46   30.56    1   -60.    0.     3.      1     1     10.45     39.80 
    P  2   42.27     0.66    -30.68    37.68     0.66   37.68    1   -41.  -26.     9.      1     3     15.46     58.89 
    P  3   35.99     0.82    -25.30    29.30     0.82   29.30    1   -57.  -18.     0.      1     0     13.36     50.88 
    P  4   42.14     0.46    -30.65    38.65     0.46   38.65    1   -27.    7.     9.      1     3     13.21     50.33 
    P  5   34.98     1.13    -22.80    26.80     1.13   26.80    1   -95.  -49.    -3.      1    -1     14.36     54.69 
    P  6   39.56     0.46    -27.96    33.96     0.46   33.96    1   -88.   19.     6.      1     2     11.61     53.08 
    P  7   17.45     0.20     -5.40    11.40     0.20   11.40    1    42.   46.   -18.      1    -6      2.60      7.92 
    P  8   32.75     0.97    -21.13    26.13     0.97   26.13    1    -3.   13.    -3.      1    -1     13.02     19.83 
    P  9   36.54     0.20    -24.75    29.75     0.20   29.75    1   -58.  -15.     0.      1     0      6.79     17.22 
    P 10   35.53     0.29    -24.07    28.07     0.29   28.07    1   -65.   67.     0.      1     0      7.69     15.61 
    P 11   39.50     0.82    -28.33    33.33     0.82   33.33    1   -15.   30.     6.      1     2     15.23     30.92 
    P 12   41.27     0.82    -30.09    33.09     0.82   33.09    1   -75.   16.     6.      1     2     15.09     30.63 
    P 13   41.61     1.03    -30.64    38.64     1.03   38.64    1     0.   78.     9.      1     3     19.82    100.64 
    P 14   34.01     1.03    -22.09    27.09     1.03   27.09    1   -34.   -9.     0.      1     0     13.90     70.57 
    P 15   38.29     0.46    -26.80    29.80     0.46   29.80    1   -34.   31.     0.      1     0     10.19     18.07 
    P 16   37.72     0.46    -26.48    30.48     0.46   30.48    1   -34.   31.     3.      1     1     10.42     39.69 
    P 17   38.58     0.46    -27.09    33.09     0.46   33.09    1   -34.   28.     6.      1     2     11.31     43.09 
    P 18   36.44     0.46    -24.95    29.95     0.46   29.95    1   -34.   25.     0.      1     0     10.24     31.21 
    P 19   39.05     1.03    -28.03    31.03     1.03   31.03    1   -34.   31.     3.      1     1     15.91     96.98 
    P 20   41.98     1.03    -30.96    34.96     1.03   34.96    1   -34.   28.     6.      1     2     17.93    109.28 
    P 21   42.59     1.03    -31.57    35.57     1.03   35.57    1   -34.   25.     6.      1     2     18.24    111.18 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOD04.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   

2 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    P 22   42.33     1.03    -31.32    35.32     1.03   35.32    1   -34.   25.     6.      1     2     18.11    110.38 
    P 23   42.00     1.03    -30.98    34.98     1.03   34.98    1   -34.   25.     6.      1     2     17.94    109.33 
    P 24   37.39     1.03    -26.38    29.38     1.03   29.38    1   -34.   25.     0.      1     0     15.07     91.82 
    P 25   29.19    17.64    -34.78    38.78    17.64   38.78    1   -34.   31.     9.      1     3     82.20    103.57 
    P 26   28.00    11.29    -27.19    30.19    11.29   30.19    1   -34.   22.     3.      1     1     51.19     78.75 
    P 27   30.32     0.71    -18.48    22.48     0.71   22.48    1   -34.   28.    -6.      1    -2      9.53     36.30 
    P 28   23.08     2.82    -12.71    17.71     2.82   17.71    1   -34.   37.   -12.      1    -4     15.01     28.59 
    P 29    2.93     0.71     10.86    -3.86     0.71   -3.86    1   -34.   43.   -33.      1   -11     -1.64     -6.24 
    P 30   15.05     0.71     -2.01     6.01     0.71    6.01    1   -34.   64.   -21.      1    -7      2.55      9.70 
    P 31   10.23     0.71      2.82     2.18     0.71    2.18    1   -34.   52.   -27.      1    -9      0.93      3.53 
    P 32   20.94     0.71     -9.15    12.15     0.71   12.15    1   -34.   58.   -15.      1    -5      5.15     19.62 
    P 33   25.08     0.71    -13.88    17.88     0.71   17.88    1   -34.   46.   -12.      1    -4      7.58     28.88 
    P501   14.71     0.00     -0.81     5.81     0.00    5.81    1   -34.   43.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P502   25.94     0.00    -12.84    17.84     0.00   17.84    1   -34.   55.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P503   32.58     0.00    -20.48    25.48     0.00   25.48    1   -34.   43.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P504   14.50     0.00     -0.60     5.60     0.00    5.60    1   -34.   34.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P505   26.75     0.00    -13.65    18.65     0.00   18.65    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
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    P506   38.48     0.00    -26.38    31.38     0.00   31.38    1   -34.   40.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P507   36.77     0.00    -24.67    29.67     0.00   29.67    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P508   33.36     0.00    -20.56    25.56     0.00   25.56    1   -34.   31.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P509   27.28     0.00    -14.18    19.18     0.00   19.18    1   -34.   34.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P510   30.37     0.00    -17.97    22.97     0.00   22.97    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P511   13.18     0.00      0.77     4.23     0.00    4.23    1   -34.   37.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P512   27.41     0.00    -15.01    20.01     0.00   20.01    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P513   12.19     0.00      1.71     3.29     0.00    3.29    1   -34.   40.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P514   28.83     0.00    -16.43    21.43     0.00   21.43    1   -34.   55.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P515   21.60     0.00     -8.50    13.50     0.00   13.50    1   -34.   37.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P516   32.66     0.00    -20.56    25.56     0.00   25.56    1   -34.   46.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P517   29.74     0.00    -18.24    23.24     0.00   23.24    1   -34.   34.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P518   11.01     0.00      2.89     2.11     0.00    2.11    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 

   
 
 

 COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOD04.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   

2 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    P519   28.52     0.00    -16.62    21.62     0.00   21.62    1   -34.   58.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P520   10.47     0.00      3.43     1.57     0.00    1.57    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P521   21.89     0.00     -8.99    13.99     0.00   13.99    1   -34.   58.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P522   22.51     0.00    -10.61    15.61     0.00   15.61    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P523    9.77     0.00      4.13     0.87     0.00    0.87    1   -34.   43.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P524   15.33     0.00     -2.43     7.43     0.00    7.43    1   -34.   58.   -21.      1    -7      0.00      0.00 
    P525   17.64     0.00     -5.74    10.74     0.00   10.74    1   -34.   52.   -18.      1    -6      0.00      0.00 

    P526  34.67     0.00   -22.67     30.67     0.00   30.67    1   -34.  49.     3.      1     1      0.00      0.00 
 

 
COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOE05.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   
1 
-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
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    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO                    292218.    57 8791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO                    290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    586922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 24-POÇO P15.PA NOVO-RESERVA            290000.    588422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.  
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOE05.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   
1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P  1   37.77     0.46    -25.72    30.72     0.46   30.72    1   -60.    0.     3.      1     1     10.50     40.01 
    P  2   42.40     0.66    -30.81    37.81     0.66   37.81    1   -41.  -26.     9.      1     3     15.51     59.08 
    P  3   35.75     0.82    -25.07    29.07     0.82   29.07    1   -57.  -18.     0.      1     0     13.25     50.48 
    P  4   42.21     0.46    -30.72    38.72     0.46   38.72    1   -27.    7.     9.      1     3     13.24     50.42 
    P  5   35.07     1.13    -22.90    26.90     1.13   26.90    1   -95.  -49.    -3.      1    -1     14.41     54.88 
    P  6   39.72     0.46    -28.13    34.13     0.46   34.13    1   -88.   19.     6.      1     2     11.67     53.33 
    P  7   17.46     0.20     -5.42    11.42     0.20   11.42    1    42.   46.   -18.      1    -6      2.60      7.93 
    P  8   32.50     0.97    -20.87    25.87     0.97   25.87    1    -3.   13.    -3.      1    -1     12.89     19.64 
    P  9   36.58     0.20    -24.79    29.79     0.20   29.79    1   -58.  -15.     0.      1     0      6.80     17.25 
    P 10   35.22     0.29    -23.76    27.76     0.29   27.76    1   -65.   67.     0.      1     0      7.61     15.44 
    P 11   39.16     0.82    -27.98    32.98     0.82   32.98    1   -15.   30.     3.      1     1     15.08     30.60 
    P 12   40.48     0.82    -29.30    32.30     0.82   32.30    1   -75.   19.     3.      1     1     14.73     29.90 
    P 13   41.08     1.03    -30.12    38.12     1.03   38.12    1     0.   81.     9.      1     3     19.55     99.27 
    P 14   34.16     1.03    -22.24    27.24     1.03   27.24    1   -34.   -9.     0.      1     0     13.97     70.95 
    P 15   37.89     0.46    -26.40    29.40     0.46   29.40    1   -34.   31.     0.      1     0     10.05     17.83 
    P 16   37.32     0.46    -26.08    30.08     0.46   30.08    1   -34.   31.     3.      1     1     10.28     39.17 
    P 17   38.16     0.46    -26.67    32.67     0.46   32.67    1   -34.   28.     3.      1     1     11.17     42.54 
    P 18   37.17     0.46    -25.68    30.68     0.46   30.68    1   -34.   28.     3.      1     1     10.49     31.97 



 

211 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

    P 19   38.73     1.03    -27.71    30.71     1.03   30.71    1   -34.   28.     3.      1     1     15.75     95.99 
    P 20   41.02     1.03    -30.00    34.00     1.03   34.00    1   -34.   28.     6.      1     2     17.44    106.26 
    P 21   41.49     1.03    -30.47    34.47     1.03   34.47    1   -34.   25.     6.      1     2     17.68    107.75 

 
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOE05.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   
1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P 22   41.90     1.03    -30.89    34.89     1.03   34.89    1   -34.   25.     6.      1     2     17.89    109.03 
    P 23   40.84     1.03    -29.83    33.83     1.03   33.83    1   -34.   25.     6.      1     2     17.35    105.73 
    P 24   36.81     1.03    -25.79    28.79     1.03   28.79    1   -34.   25.     0.      1     0     14.76     89.99 
    P 25   29.26    17.64    -34.85    38.85    17.64   38.85    1   -34.   31.     9.      1     3     82.35    103.76 
    P 26   28.14    11.29    -27.33    30.33    11.29   30.33    1   -34.   22.     3.      1     1     51.43     79.12 
    P 27   30.41     0.71    -18.57    22.57     0.71   22.57    1   -34.   28.    -6.      1    -2      9.57     36.44 
    P 28   23.19     2.82    -12.81    17.81     2.82   17.81    1   -34.   37.   -12.      1    -4     15.10     28.76 
    P 29    2.90     0.71     10.89    -3.89     0.71   -3.89    1   -34.   43.   -33.      1   -11     -1.65     -6.28 
    P 30   15.09     0.71     -2.05     6.05     0.71    6.05    1   -34.   64.   -21.      1    -7      2.56      9.77 
    P 31   10.19     0.71      2.86     2.14     0.71    2.14    1   -34.   52.   -27.      1    -9      0.91      3.46 
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    P 32   20.72     0.71     -8.93    11.93     0.71   11.93    1   -34.   58.   -18.      1    -6      5.06     19.26 
    P 33   24.84     0.71    -13.64    17.64     0.71   17.64    1   -34.   49.   -12.      1    -4      7.48     28.49 
    P501   14.72     0.00     -0.82     5.82     0.00    5.82    1   -34.   43.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P502   25.98     0.00    -12.88    17.88     0.00   17.88    1   -34.   55.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P503   32.64     0.00    -20.54    25.54     0.00   25.54    1   -34.   43.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P504   14.51     0.00     -0.61     5.61     0.00    5.61    1   -34.   34.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P505   26.81     0.00    -13.71    18.71     0.00   18.71    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P506   38.55     0.00    -26.45    31.45     0.00   31.45    1   -34.   40.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P507   36.86     0.00    -24.76    29.76     0.00   29.76    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P508   33.48     0.00    -20.68    25.68     0.00   25.68    1   -34.   31.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P509   27.39     0.00    -14.29    19.29     0.00   19.29    1   -34.   34.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P510   30.56     0.00    -18.16    23.16     0.00   23.16    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P511   13.21     0.00      0.74     4.26     0.00    4.26    1   -34.   37.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P512   27.73     0.00    -15.33    20.33     0.00   20.33    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P513   12.21     0.00      1.69     3.31     0.00    3.31    1   -34.   40.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P514   29.04     0.00    -16.64    21.64     0.00   21.64    1   -34.   55.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P515   21.52     0.00     -8.42    13.42     0.00   13.42    1   -34.   37.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P516   31.85     0.00    -19.75    24.75     0.00   24.75    1   -34.   46.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
     

 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOE05.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   
1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  



 

213 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P517   29.47     0.00    -17.97    22.97     0.00   22.97    1   -34.   34.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P518   10.98     0.00      2.92     2.08     0.00    2.08    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P519   28.23     0.00    -16.33    21.33     0.00   21.33    1   -34.   58.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P520   10.44     0.00      3.46     1.54     0.00    1.54    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P521   21.66     0.00     -8.76    13.76     0.00   13.76    1   -34.   58.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P522   22.33     0.00    -10.43    15.43     0.00   15.43    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P523    9.75     0.00      4.15     0.85     0.00    0.85    1   -34.   43.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P524   15.24     0.00     -2.34     7.34     0.00    7.34    1   -34.   58.   -21.      1    -7      0.00      0.00 
    P525   17.54     0.00     -5.64    10.64     0.00   10.64    1   -34.   52.   -18.      1    -6      0.00      0.00 

   P526   34.15     0.00  - 22.15     27.15     0.00   27.15    1    -3.   49.     0.      1     0      0.00      0.00 

 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOF06.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
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                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA -P2b                    292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA -P2c                    290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    584422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    588422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 24-POÇO P15.PA NOVO-RESERVA            290000.    590422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
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    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
            ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO     DE MANAUSNCISCO                              
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOF06.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1   37.95     0.46    -25.91    30.91     0.46   30.91    1   -60.    0.     3.      1     1     10.57     40.25 
    P  2   42.54     0.66    -30.95    37.95     0.66   37.95    1   -41.  -26.     9.      1     3     15.57     59.30 
    P  3   35.54     0.82    -24.86    28.86     0.82   28.86    1   -57.  -18.     0.      1     0     13.15     50.11 
    P  4   42.29     0.46    -30.80    38.80     0.46   38.80    1   -27.    7.     9.      1     3     13.26     50.52 
    P  5   35.17     1.13    -23.00    27.00     1.13   27.00    1   -95.  -49.    -3.      1    -1     14.46     55.08 
    P  6   39.91     0.46    -28.32    34.32     0.46   34.32    1   -88.   19.     6.      1     2     11.73     53.63 
    P  7   17.47     0.20     -5.42    11.42     0.20   11.42    1    42.   46.   -18.      1    -6      2.60      7.93 
    P  8   32.28     0.97    -20.65    25.65     0.97   25.65    1    -3.   13.    -3.      1    -1     12.78     19.47 
    P  9   36.01     0.20    -24.21    29.21     0.20   29.21    1   -58.  -15.     0.      1     0      6.67     16.91 
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    P 10   34.94     0.29    -23.48    27.48     0.29   27.48    1   -65.   67.     0.      1     0      7.53     15.29 
    P 11   38.84     0.82    -27.66    32.66     0.82   32.66    1   -15.   30.     3.      1     1     14.93     30.31 
    P 12   39.76     0.82    -28.58    31.58     0.82   31.58    1   -75.   19.     3.      1     1     14.40     29.23 
    P 13   40.66     1.03    -29.69    37.69     1.03   37.69    1     0.   81.     9.      1     3     19.34     98.17 
    P 14   34.23     1.03    -22.31    27.31     1.03   27.31    1   -34.   -9.     0.      1     0     14.01     71.14 
    P 15   37.55     0.46    -26.06    29.06     0.46   29.06    1   -34.   31.     0.      1     0      9.94     17.62 
    P 16   36.95     0.46    -25.71    29.71     0.46   29.71    1   -34.   31.     0.      1     0     10.16     38.69 
    P 17   37.81     0.46    -26.32    32.32     0.46   32.32    1   -34.   31.     3.      1     1     11.05     42.09 
    P 18   37.78     0.46    -26.29    31.29     0.46   31.29    1   -34.   28.     3.      1     1     10.70     32.59 
    P 19   38.45     1.03    -27.44    30.44     1.03   30.44    1   -34.   28.     3.      1     1     15.61     95.13 
    P 20   40.34     1.03    -29.32    33.32     1.03   33.32    1   -34.   28.     6.      1     2     17.09    104.14 
    P 21   40.68     1.03    -29.66    33.66     1.03   33.66    1   -34.   25.     6.      1     2     17.26    105.20 
    P 22   41.05     1.03    -30.03    34.03     1.03   34.03    1   -34.   25.     6.      1     2     17.45    106.37 
    P 23   40.93     1.03    -29.91    33.91     1.03   33.91    1   -34.   25.     6.      1     2     17.39    105.98 
    P 24   36.13     1.03    -25.11    28.11     1.03   28.11    1   -34.   25.     0.      1     0     14.42     87.87 
    P 25   29.34    17.64    -34.93    38.93    17.64   38.93    1   -34.   31.     9.      1     3     82.51    103.96 
    P 26   28.30    11.29    -27.49    30.49    11.29   30.49    1   -34.   22.     3.      1     1     51.70     79.53 
    P 27   30.51     0.71    -18.66    22.66     0.71   22.66    1   -34.   28.    -6.      1    -2      9.61     36.60 
    P 28   23.30     2.82    -12.92    17.92     2.82   17.92    1   -34.   37.   -12.      1    -4     15.20     28.94 
    P 29    2.88     0.71     10.92    -3.92     0.71   -3.92    1   -34.   43.   -33.      1   -11     -1.66     -6.32 
    P 30   15.12     0.71     -2.07     6.07     0.71    6.07    1   -34.   64.   -21.      1    -7      2.57      9.80 
    P 31   10.15     0.71      2.90     2.10     0.71    2.10    1   -34.   52.   -27.      1    -9      0.89      3.39 
    P 32   20.53     0.71     -8.74    11.74     0.71   11.74    1   -34.   58.   -18.      1    -6      4.98     18.95 

P 33   24.63     0.71    -13.43    17.43     0.71   17.43    1   -34.   49.   -12.      1    -4      7.39     28.15
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU                                                                

            ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO     DE MANAUSNCISCO                              
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOF06.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P501   14.73     0.00     -0.83     5.83     0.00    5.83    1   -34.   43.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P502   26.02     0.00    -12.92    17.92     0.00   17.92    1   -34.   55.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P503   32.70     0.00    -20.60    25.60     0.00   25.60    1   -34.   43.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P504   14.53     0.00     -0.63     5.63     0.00    5.63    1   -34.   34.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P505   26.87     0.00    -13.77    18.77     0.00   18.77    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P506   38.64     0.00    -26.54    31.54     0.00   31.54    1   -34.   40.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P507   36.96     0.00    -24.86    29.86     0.00   29.86    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P508   33.62     0.00    -20.82    25.82     0.00   25.82    1   -34.   31.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P509   27.51     0.00    -14.41    19.41     0.00   19.41    1   -34.   34.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P510   30.78     0.00    -18.38    23.38     0.00   23.38    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P511   13.23     0.00      0.72     4.28     0.00    4.28    1   -34.   37.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P512   28.11     0.00    -15.71    20.71     0.00   20.71    1   -34.   55.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P513   12.22     0.00      1.68     3.32     0.00    3.32    1   -34.   40.   -24.      1    -8      0.00      0.00 
    P514   28.87     0.00    -16.47    21.47     0.00   21.47    1   -34.   55.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P515   21.41     0.00     -8.31    13.31     0.00   13.31    1   -34.   37.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
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    P516   31.25     0.00    -19.15    24.15     0.00   24.15    1   -34.   46.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P517   29.20     0.00    -17.70    22.70     0.00   22.70    1   -34.   34.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P518   10.95     0.00      2.95     2.05     0.00    2.05    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P519   27.98     0.00    -16.08    21.08     0.00   21.08    1   -34.   58.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P520   10.41     0.00      3.49     1.51     0.00    1.51    1   -34.   37.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P521   21.46     0.00     -8.56    13.56     0.00   13.56    1   -34.   58.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P522   22.17     0.00    -10.27    15.27     0.00   15.27    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P523    9.73     0.00      4.17     0.83     0.00    0.83    1   -34.   43.   -27.      1    -9      0.00      0.00 
    P524   15.17     0.00     -2.27     7.27     0.00    7.27    1   -34.   58.   -21.      1    -7      0.00      0.00 
    P525   17.45     0.00     -5.55    10.55     0.00   10.55    1   -34.   52.   -18.      1    -6      0.00      0.00 
    P526   33.73     0.00    -21.73    29.73     0.00   29.73    1     0.   49.     0.      1     0      0.00      0.00 
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ANEXO 13.8v – SIMULAÇÃO:  PORTO L12.OUT 

05 POÇOS 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOL12.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
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    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
    P601- PIEZ. VIRTUAL 01                   284000.    590000.       5.00           13.90             252.   151. 
    P602- PIEZ. VIRTUAL 02                   286000.    590000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P603- PIEZ. VIRTUAL 03                   288000.    590000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P604- PIEZ. VIRTUAL 04                   290000.    590000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P605- PIEZ. VIRTUAL 05                   292000.    590000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P606- PIEZ. VIRTUAL 06                   294000.    590000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P607- PIEZ. VIRTUAL 07                   284000.    588000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P608- PIEZ. VIRTUAL 08                   286000.    588000.       5.00           12.80             252.   151.   
    P609- PIEZ. VIRTUAL 09                   288000.    588000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P610- PIEZ. VIRTUAL 10                   290000.    588000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P612- PIEZ. VIRTUAL 12                   294000.    588000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P613- PIEZ. VIRTUAL 13                   284000.    586000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P614- PIEZ. VIRTUAL 14                   286000.    586000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P615- PIEZ. VIRTUAL 15                   288000.    586000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P619- PIEZ. VIRTUAL 19                   290250.    585750.       5.00           11.90             252.   151.   
    P622- PIEZ. VIRTUAL 22                   291750.    585750.       5.00           11.90             252.   151.   
    P624- PIEZ. VIRTUAL 24                   290750.    585250.       5.00           12.90             252.   151.   
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    P628- PIEZ. VIRTUAL 28                   284000.    584000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P629- PIEZ. VIRTUAL 29                   286000.    584000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P630- PIEZ. VIRTUAL 30                   288000.    584000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P631- PIEZ. VIRTUAL 31                   289750.    584250.       5.00           12.10             252.   151.   
    P632- PIEZ. VIRTUAL 32                   290250.    584250.       5.00           12.10             252.   151.   
    P633- PIEZ. VIRTUAL 33                   289750.    583750.       5.00           12.80             252.   151.   
    P634- PIEZ. VIRTUAL 34                   290250.    583750.       5.00           13.10             252.   151.   
    P637- PIEZ. VIRTUAL 37                   291750.    583750.       5.00           12.40             252.   151.   
    P639- PIEZ. VIRTUAL 39                   294000.    584000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P641- PIEZ. VIRTUAL 41                   291250.    582750.       5.00           12.10             252.   151.   
    P642- PIEZ. VIRTUAL 42                   290750.    582250.       5.00           11.50             252.   151.   
    P644- PIEZ. VIRTUAL 44                   284000.    582000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P645- PIEZ. VIRTUAL 45                   286000.    582000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P646- PIEZ. VIRTUAL 46                   288000.    582000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P650- PIEZ. VIRTUAL 50                   291750.    581250.       5.00           11.90             252.   151.   
    P651- PIEZ. VIRTUAL 51                   292250.    581250.       5.00           11.90             252.   151.   
    P657- PIEZ. VIRTUAL 57                   294000.    580000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P658-PZ. P.02-PESQ.                      291092.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   

 
 

 
COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOL12.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   
1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
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          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1   37.46     0.46    -25.42    30.42     0.46   30.42    1   -60.    0.     3.      1     1     10.40     39.61 
    P  2   42.16     0.66    -30.57    37.57     0.66   37.57    1   -41.  -26.     9.      1     3     15.41     58.72 
    P  3   36.25     0.82    -25.56    29.56     0.82   29.56    1   -57.  -18.     0.      1     0     13.48     51.33 
    P  4   42.08     0.46    -30.58    38.58     0.46   38.58    1   -27.    7.     9.      1     3     13.19     50.25 
    P  5   34.89     1.13    -22.72    26.72     1.13   26.72    1   -95.  -49.    -3.      1    -1     14.31     54.51 
    P  6   39.41     0.46    -27.82    33.82     0.46   33.82    1   -88.   19.     6.      1     2     11.56     52.85 
    P  7   17.42     0.20     -5.38    11.38     0.20   11.38    1    42.   46.   -18.      1    -6      2.59      7.90 
    P  8   33.05     0.97    -21.42    26.42     0.97   26.42    1    -3.   13.    -3.      1    -1     13.16     20.06 
    P  9   35.40     0.20    -23.61    28.61     0.20   28.61    1   -58.  -15.     0.      1     0      6.53     16.56 
    P 10   35.86     0.29    -24.40    28.40     0.29   28.40    1   -65.   67.     0.      1     0      7.78     15.80 
    P 11   39.88     0.82    -28.70    33.70     0.82   33.70    1   -15.   30.     6.      1     2     15.41     31.27 
    P 12   41.83     0.82    -30.65    33.65     0.82   33.65    1   -75.   16.     6.      1     2     15.35     31.15 
    P 13   42.28     1.03    -31.31    39.31     1.03   39.31    1     0.   78.    12.      1     4     20.17    102.39 
    P 14   33.82     1.03    -21.90    26.90     1.03   26.90    1   -34.  -12.    -3.      1    -1     13.80     70.07 
    P 15   38.77     0.46    -27.28    30.28     0.46   30.28    1   -34.   34.     3.      1     1     10.35     18.36 
    P 16   38.12     0.46    -26.88    30.88     0.46   30.88    1   -34.   28.     3.      1     1     10.56     40.21 
    P 17   39.09     0.46    -27.60    33.60     0.46   33.60    1   -34.   28.     6.      1     2     11.49     43.75 
    P 18   35.89     0.46    -24.40    29.40     0.46   29.40    1   -34.   25.     0.      1     0     10.05     30.63 
    P 19   39.42     1.03    -28.40    31.40     1.03   31.40    1   -34.   31.     3.      1     1     16.10     98.13 
    P 20   43.64     1.03    -32.62    36.62     1.03   36.62    1   -34.   28.     9.      1     3     18.78    114.47 
    P 21   44.37     1.03    -33.36    37.36     1.03   37.36    1   -34.   22.     9.      1     3     19.16    116.76 
    P 22   44.25     1.03    -33.24    37.24     1.03   37.24    1   -34.   22.     9.      1     3     19.09    116.38 
    P 23   43.25     1.03    -32.23    36.23     1.03   36.23    1   -34.   22.     9.      1     3     18.58    113.23 
    P 25   29.13    17.64    -34.72    38.72    17.64   38.72    1   -34.   22.     9.      1     3     82.07    103.40 
    P 26   27.88    11.29    -27.07    30.07    11.29   30.07    1   -34.   22.     3.      1     1     50.98     78.43 
    P 27   30.25     0.71    -18.40    22.40     0.71   22.40    1   -34.   28.    -6.      1    -2      9.50     36.17 
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    P 28   22.99     2.82    -12.61    17.61     2.82   17.61    1   -34.   37.   -12.      1    -4     14.93     28.44 
    P 29    2.96     0.71     10.83    -3.83     0.71   -3.83    1   -34.   43.   -33.      1   -11     -1.62     -6.18 
    P 30   15.00     0.71     -1.96     5.96     0.71    5.96    1   -34.   64.   -24.      1    -8      2.53      9.62 
    P 31   10.28     0.71      2.77     2.23     0.71    2.23    1   -34.   55.   -27.      1    -9      0.95      3.60 
    P 32   21.19     0.71     -9.40    12.40     0.71   12.40    1   -34.   58.   -15.      1    -5      5.26     20.02 
    P 33   25.35     0.71    -14.15    18.15     0.71   18.15    1   -34.   46.    -9.      1    -3      7.69     29.31 
    P601   23.36     0.00     -9.46    14.46     0.00   14.46    1   -34.   40.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P602   25.59     0.00    -12.49    17.49     0.00   17.49    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P603   27.35     0.00    -15.25    20.25     0.00   20.25    1   -34.   43.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P604   28.33     0.00    -14.43    19.43     0.00   19.43    1   -34.   40.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P605   28.53     0.00    -15.43    20.43     0.00   20.43    1   -34.   40.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P606   27.98     0.00    -15.88    20.88     0.00   20.88    1   -34.   40.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P607   24.02     0.00    -11.92    16.92     0.00   16.92    1   -34.   40.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P608   26.11     0.00    -13.31    18.31     0.00   18.31    1   -34.   43.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P609   27.91     0.00    -14.81    19.81     0.00   19.81    1   -34.   40.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P610   29.24     0.00    -16.84    21.84     0.00   21.84    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P612   28.54     0.00    -16.14    21.14     0.00   21.14    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P613   22.73     0.00     -8.83    13.83     0.00   13.83    1   -34.   37.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P614   25.74     0.00    -13.34    18.34     0.00   18.34    1   -34.   46.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P615   28.28     0.00    -15.18    20.18     0.00   20.18    1   -34.   40.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P619   30.87     0.00    -18.97    23.97     0.00   23.97    1   -34.   37.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P622   30.59     0.00    -18.69    23.69     0.00   23.69    1   -34.   37.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P624   31.94     0.00    -19.04    24.04     0.00   24.04    1   -34.   37.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P628   21.61     0.00     -9.51    14.51     0.00   14.51    1   -34.   37.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
    P629   25.08     0.00    -11.18    16.18     0.00   16.18    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P630   28.92     0.00    -15.82    20.82     0.00   20.82    1   -34.   43.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P631   33.06     0.00    -20.96    25.96     0.00   25.96    1   -34.   40.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P632   33.53     0.00    -21.43    26.43     0.00   26.43    1   -34.   34.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P633   34.62     0.00    -21.82    26.82     0.00   26.82    1   -34.   34.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P634   35.17     0.00    -22.07    27.07     0.00   27.07    1   -34.   34.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P637   32.29     0.00    -19.89    24.89     0.00   24.89    1   -34.   37.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P639   29.18     0.00    -16.78    21.78     0.00   21.78    1   -34.   37.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P641   33.54     0.00    -21.44    26.44     0.00   26.44    1   -34.   34.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P642   33.93     0.00    -22.43    27.43     0.00   27.43    1   -34.   34.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P644   21.27     0.00     -9.37    14.37     0.00   14.37    1   -34.   34.   -15.      1    -5      0.00      0.00 
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    P645   24.67     0.00    -10.77    15.77     0.00   15.77    1   -34.   46.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P646   28.72     0.00    -15.82    20.82     0.00   20.82    1   -34.   43.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P650   32.95     0.00    -21.05    26.05     0.00   26.05    1   -34.   34.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P651   32.55     0.00    -20.65    25.65     0.00   25.65    1   -34.   34.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P657   29.65     0.00    -16.75    21.75     0.00   21.75    1   -34.   37.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P658   35.34     0.00    -23.34    31.34     0.00   31.34    1     0.   37.     3.      1     1      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   14.0305 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................   1597.24 MWH 
                                   TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........    371.56 KW 
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ANEXO 13.8vi – SIMULAÇÃO:  PORTOG07.OUT 

10 POÇOS 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOG07.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
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    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P206-POÇO P15.PA NOVO                    290000.    584422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P207-POÇO P16.PA NOVO                    290000.    584922.       4.00           12.05             252.   151.   

    
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOG07.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P208-POÇO P17.PA NOVO                    290000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P209-POÇO P18.PA NONO                    290000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P210-POÇO P19.PA NOVO                    290000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
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    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.  
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOG07.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P  1   40.87     0.46    -28.82    33.82     0.46   33.82    1   -60.    0.     6.      1     2     11.56     44.04 
    P  2   45.07     0.66    -33.48    40.48     0.66   40.48    1   -41.  -29.    12.      1     4     16.61     63.26 
    P  3   41.52     0.82    -30.83    34.83     0.82   34.83    1   -57.  -21.     6.      1     2     15.88     60.48 
    P  4   44.09     0.46    -32.59    40.59     0.46   40.59    1   -27.    1.    12.      1     4     13.88     52.87 
    P  5   36.97     1.13    -24.80    28.80     1.13   28.80    1   -95.  -52.     0.      1     0     15.42     58.76 
    P  6   43.02     0.46    -31.43    37.43     0.46   37.43    1   -88.   16.     9.      1     3     12.80     58.50 
    P  7   18.85     0.20     -6.81    12.81     0.20   12.81    1    42.   43.   -15.      1    -5      2.92      8.89 
    P  8   37.69     0.97    -26.07    31.07     0.97   31.07    1    -3.   10.     3.      1     1     15.48     23.59 
    P  9   48.53     0.20    -36.73    41.73     0.20   41.73    1   -58.  -21.    12.      1     4      9.53     24.16 
    P 10   42.37     0.29    -30.91    34.91     0.29   34.91    1   -65.   55.     6.      1     2      9.57     19.42 
    P 11   46.82     0.82    -35.64    40.64     0.82   40.64    1   -15.   24.    12.      1     4     18.58     37.71 
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    P 12   52.47     0.82    -41.28    44.28     0.82   44.28    1   -75.   10.    15.      1     5     20.20     41.00 
    P 13   49.68     1.03    -38.71    46.71     1.03   46.71    1     0.   69.    18.      1     6     23.96    121.67 
    P 14   39.31     1.03    -27.40    32.40     1.03   32.40    1   -34.  -18.     3.      1     1     16.62     84.38 
    P 15   45.35     0.46    -33.85    36.85     0.46   36.85    1   -34.   28.     9.      1     3     12.60     22.35 
    P 16   45.90     0.46    -34.66    38.66     0.46   38.66    1   -34.   22.     9.      1     3     13.22     50.35 
    P 17   45.80     0.46    -34.31    40.31     0.46   40.31    1   -34.   22.    12.      1     4     13.78     52.49 
    P 18   45.10     0.46    -33.61    38.61     0.46   38.61    1   -34.   19.     9.      1     3     13.20     40.22 
    P 19   45.33     1.03    -34.31    37.31     1.03   37.31    1   -34.   22.     9.      1     3     19.14    116.63 
    P 20   52.68     1.03    -41.66    45.66     1.03   45.66    1   -34.   22.    18.      1     6     23.41    142.71 
    P 21   54.19     1.03    -43.17    47.17     1.03   47.17    1   -34.   13.    18.      1     6     24.19    147.43 
    P 22   55.06     1.03    -44.05    48.05     1.03   48.05    1   -34.   13.    21.      1     7     24.64    150.17 
    P 23   55.49     1.03    -44.47    48.47     1.03   48.47    1   -34.   10.    21.      1     7     24.86    151.49 
    P206   55.54     1.03    -44.52    47.52     1.03   47.52    1   -34.   10.    18.      1     6     24.37    148.52 
    P207   55.25     1.03    -44.24    48.24     1.03   48.24    1   -34.   13.    21.      1     7     24.74    150.76 
    P208   55.35     1.03    -44.33    48.33     1.03   48.33    1   -34.   10.    21.      1     7     24.78    151.05 
    P209   54.28     1.03    -43.26    47.26     1.03   47.26    1   -34.   10.    18.      1     6     24.24    147.72 
    P210   52.53     1.03    -41.51    45.51     1.03   45.51    1   -34.   13.    18.      1     6     23.34    142.24 
    P 25   31.06    17.64    -36.65    40.65    17.64   40.65    1   -34.   13.    12.      1     4     86.17    108.56 
    P 26   31.03    11.29    -30.22    33.22    11.29   33.22    1   -34.   19.     6.      1     2     56.33     86.66 
    P 27   32.37     0.71    -20.52    24.52     0.71   24.52    1   -34.   25.    -3.      1    -1     10.40     39.60 
    P 28   25.26     2.82    -14.88    19.88     2.82   19.88    1   -34.   34.    -9.      1    -3     16.86     32.11 
    P 29    1.98     0.71     11.81    -4.81     0.71   -4.81    1   -34.   40.   -33.      1   -11     -2.04     -7.77 
    P 30   17.25     0.71     -4.20     8.20     0.71    8.20    1   -34.   64.   -21.      1    -7      3.48     13.25 
    P 31   11.26     0.71      1.78     3.22     0.71    3.22    1   -34.   52.   -24.      1    -8      1.36      5.20 
    P 32   25.39     0.71    -13.59    16.59     0.71   16.59    1   -34.   55.   -12.      1    -4      7.03     26.79 
    P 33   30.42     0.71    -19.23    23.23     0.71   23.23    1   -34.   43.    -6.      1    -2      9.85     37.51 
    P601   27.70     0.00    -13.80    18.80     0.00   18.80    1   -34.   37.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P602   31.13     0.00    -18.03    23.03     0.00   23.03    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P603   34.01     0.00    -21.91    26.91     0.00   26.91    1   -34.   37.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P604   35.63     0.00    -21.73    26.73     0.00   26.73    1   -34.   34.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P605   35.72     0.00    -22.62    27.62     0.00   27.62    1   -34.   34.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P606   34.62     0.00    -22.52    27.52     0.00   27.52    1   -34.   31.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P607   28.87     0.00    -16.77    21.77     0.00   21.77    1   -34.   31.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P608   32.56     0.00    -19.76    24.76     0.00   24.76    1   -34.   37.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P609   36.22     0.00    -23.12    28.12     0.00   28.12    1   -34.   34.     0.      1     0      0.00      0.00 
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    P610   38.92     0.00    -26.52    31.52     0.00   31.52    1   -34.   31.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P611   38.47     0.00    -24.52    29.52     0.00   29.52    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P612   36.10     0.00    -23.70    28.70     0.00   28.70    1   -34.   31.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P613   27.86     0.00    -13.96    18.96     0.00   18.96    1   -34.   31.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P614   32.78     0.00    -20.38    25.38     0.00   25.38    1   -34.   40.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P615   38.16     0.00    -25.06    30.06     0.00   30.06    1   -34.   34.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P616   44.14     0.00    -32.04    37.04     0.00   37.04    1   -34.   28.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P617   44.54     0.00    -33.04    38.04     0.00   38.04    1   -34.   22.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P618   45.52     0.00    -31.62    36.62     0.00   36.62    1   -34.   22.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P619   46.00     0.00    -34.10    39.10     0.00   39.10    1   -34.   22.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P620   40.77     0.00    -26.87    31.87     0.00   31.87    1   -34.   19.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P621   39.77     0.00    -26.87    31.87     0.00   31.87    1   -34.   28.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P622   41.55     0.00    -29.65    34.65     0.00   34.65    1   -34.   28.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P623   40.35     0.00    -26.45    31.45     0.00   31.45    1   -34.   25.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P624   45.35     0.00    -32.45    37.45     0.00   37.45    1   -34.   28.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P625   43.63     0.00    -31.73    36.73     0.00   36.73    1   -34.   22.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P626   44.93     0.00    -31.03    36.03     0.00   36.03    1   -34.   22.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P627   43.32     0.00    -30.22    35.22     0.00   35.22    1   -34.   22.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P628   26.66     0.00    -14.56    19.56     0.00   19.56    1   -34.   25.    -9.      1    -3      0.00      0.00 

P629   31.95     0.00    -18.05    23.05     0.00   23.05    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00



 

232 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOG07.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
    P630   38.28     0.00    -25.18    30.18     0.00   30.18    1   -34.   37.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P631   46.36     0.00    -34.26    39.26     0.00   39.26    1   -34.   28.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P632   46.89     0.00    -34.79    39.79     0.00   39.79    1   -34.   19.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P633   46.17     0.00    -33.37    38.37     0.00   38.37    1   -34.   19.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P634   46.79     0.00    -33.69    38.69     0.00   38.69    1   -34.   22.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P635   42.15     0.00    -29.75    34.75     0.00   34.75    1   -34.   22.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P636   40.78     0.00    -26.83    31.83     0.00   31.83    1   -34.   25.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P637   42.27     0.00    -29.87    34.87     0.00   34.87    1   -34.   28.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P638   40.88     0.00    -26.98    31.98     0.00   31.98    1   -34.   25.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P639   37.16     0.00    -24.76    29.76     0.00   29.76    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P640   43.86     0.00    -30.76    35.76     0.00   35.76    1   -34.   31.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P641   42.76     0.00    -30.66    35.66     0.00   35.66    1   -34.   25.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P642   42.71     0.00    -31.21    36.21     0.00   36.21    1   -34.   25.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P643   42.00     0.00    -28.10    33.10     0.00   33.10    1   -34.   22.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P644   25.92     0.00    -14.02    19.02     0.00   19.02    1   -34.   25.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P645   30.75     0.00    -16.85    21.85     0.00   21.85    1   -34.   40.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P646   36.27     0.00    -23.37    28.37     0.00   28.37    1   -34.   37.     0.      1     0      0.00      0.00 



 

233 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

    P647   37.16     0.00    -25.26    30.26     0.00   30.26    1   -34.   31.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P648   39.34     0.00    -25.44    30.44     0.00   30.44    1   -34.   28.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P649   40.31     0.00    -27.41    32.41     0.00   32.41    1   -34.   28.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P650   40.51     0.00    -28.61    33.61     0.00   33.61    1   -34.   28.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P651   39.98     0.00    -28.08    33.08     0.00   33.08    1   -34.   25.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P652   24.63     0.00    -10.73    15.73     0.00   15.73    1   -34.   25.   -12.      1    -4      0.00      0.00 
    P653   28.88     0.00    -15.98    20.98     0.00   20.98    1   -34.   43.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P654   33.15     0.00    -21.25    26.25     0.00   26.25    1   -34.   40.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P655   36.96     0.00    -25.06    30.06     0.00   30.06    1   -34.   34.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P656   39.14     0.00    -25.24    30.24     0.00   30.24    1   -34.   28.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P657   35.89     0.00    -22.99    27.99     0.00   27.99    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P658   42.74     0.00    -30.74    38.74     0.00   38.74    1     0.   31.     9.      1     3      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   17.9726 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................   2654.77 MWH 
                                   TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........    529.10 KW  
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ANEXO 13.8vii – SIMULAÇÃO:  PORTOH08.OUT 

15 POÇOS 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOH08.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
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    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P206-POÇO P15.PA NOVO                    290000.     58442.       3.00           12.05             252.   151.   
    P207-POÇO P16.PA NOVO                    290000.    584922.       4.00           12.05             252.   151.   

     
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOH08.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P208-POÇO P17.PA NOVO                    290000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P209-POÇO P18.PA NONO                    290000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P210-POÇO P19.PA NOVO                    290000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
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    P211-POÇO P20.PA NOVO                    291000.    582422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P212-POÇO P21.PA NOVO                    291000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P213-POÇO P22.PA NOVO                    291000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P214-POÇO P23.PA NONO                    291000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P215-POÇO P24.PA NOVO                    291000.    584422.       4.00           12.05             252.   151. 
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
    P601- PIEZ. VIRTUAL 01                   284000.    590000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P603- PIEZ. VIRTUAL 03                   288000.    590000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P605- PIEZ. VIRTUAL 05                   292000.    590000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P606- PIEZ. VIRTUAL 06                   294000.    590000.       5.00           12.10             252.   151.   
    P608- PIEZ. VIRTUAL 08                   286000.    588000.       5.00           12.80             252.   151.   
    P610- PIEZ. VIRTUAL 10                   290000.    588000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P611- PIEZ. VIRTUAL 11                   292000.    588000.       5.00           13.95             252.   151.   
    P612- PIEZ. VIRTUAL 12                   294000.    588000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P613- PIEZ. VIRTUAL 13                   284000.    586000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P614- PIEZ. VIRTUAL 14                   286000.    586000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P615- PIEZ. VIRTUAL 15                   288000.    586000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P616- PIEZ. VIRTUAL 16                   289750.    586250.       5.00           12.10             252.   151.   
    P617- PIEZ. VIRTUAL 17                   290250.    586250.       5.00           11.50             252.   151.   
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOH08.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P618- PIEZ. VIRTUAL 18                   289750.    585750.       5.00           13.90             252.   151.   
    P619- PIEZ. VIRTUAL 19                   290250.    585750.       5.00           11.90             252.   151.   
    P620- PIEZ. VIRTUAL 20                   291750.    586250.       5.00           13.90             252.   151.   
    P621- PIEZ. VIRTUAL 21                   292250.    586250.       5.00           12.90             252.   151.   
    P622- PIEZ. VIRTUAL 22                   291750.    585750.       5.00           11.90             252.   151.   
    P623- PIEZ. VIRTUAL 23                   292250.    585750.       5.00           13.90             252.   151.   
    P624- PIEZ. VIRTUAL 24                   290750.    585250.       5.00           12.90             252.   151.   
    P625- PIEZ. VIRTUAL 25                   291250.    585250.       5.00           11.90             252.   151.   
    P626- PIEZ. VIRTUAL 26                   290750.    584750.       5.00           13.90             252.   151.   
    P627- PIEZ. VIRTUAL 27                   291250.    584750.       5.00           13.10             252.   151.   
    P628- PIEZ. VIRTUAL 28                   284000.    584000.       5.00           12.10             252.   151. 
    P629- PIEZ. VIRTUAL 29                   286000.    584000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P630- PIEZ. VIRTUAL 30                   288000.    584000.       5.00           13.10             252.   151.   
    P631- PIEZ. VIRTUAL 31                   289750.    584250.       5.00           12.10             252.   151.   
    P632- PIEZ. VIRTUAL 32                   290250.    584250.       5.00           12.10             252.   151.   
    P633- PIEZ. VIRTUAL 33                   289750.    583750.       5.00           12.80             252.   151.   
    P634- PIEZ. VIRTUAL 34                   290250.    583750.       5.00           13.10             252.   151.   
    P635- PIEZ. VIRTUAL 35                   291750.    584250.       5.00           12.40             252.   151.   
    P636- PIEZ. VIRTUAL 36                   292250.    584250.       5.00           13.95             252.   151.   
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    P637- PIEZ. VIRTUAL 37                   291750.    583750.       5.00           12.40             252.   151.   
    P638- PIEZ. VIRTUAL 38                   292250.    583750.       5.00           13.90             252.   151.   
    P639- PIEZ. VIRTUAL 39                   294000.    584000.       5.00           12.40             252.   151.   
    P640- PIEZ. VIRTUAL 40                   290750.    582750.       5.00           13.10             252.   151.   
    P641- PIEZ. VIRTUAL 41                   291250.    582750.       5.00           12.10             252.   151.   
    P642- PIEZ. VIRTUAL 42                   291750.    582250.       5.00           11.50             252.   151.   
    P643- PIEZ. VIRTUAL 43                   291250.    582250.       5.00           13.90             252.   151.   
    P644- PIEZ. VIRTUAL 44                   284000.    582000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P645- PIEZ. VIRTUAL 45                   286000.    582000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P646- PIEZ. VIRTUAL 46                   288000.    582000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P647- PIEZ. VIRTUAL 47                   294000.    582000.       5.00           11.90             252.   151.   
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    P648- PIEZ. VIRTUAL 48                   289750.    581250.       5.00           13.90             252.   151.   
    P649- PIEZ. VIRTUAL 49                   290250.    581250.       5.00           12.90             252.   151.   
    P650- PIEZ. VIRTUAL 50                   291750.    581250.       5.00           11.90             252.   151.   
    P651- PIEZ. VIRTUAL 51                   292250.    581250.       5.00           11.90             252.   151.   
    P652- PIEZ. VIRTUAL 52                   284000.    580000.       5.00           13.90             252.   151.   
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    P653- PIEZ. VIRTUAL 53                   286000.    580000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P654- PIEZ. VIRTUAL 54                   288000.    580000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P655- PIEZ. VIRTUAL 55                   290000.    580000.       5.00           11.90             252.   151.   
    P656- PIEZ. VIRTUAL 56                   292000.    580000.       5.00           13.90             252.   151.   
    P657- PIEZ. VIRTUAL 57                   294000.    580000.       5.00           12.90             252.   151.   
    P658-PZ. P.02-PESQ.                      291092.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   

 
COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 

ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOH08.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1   43.21     0.46    -31.17    36.17     0.46   36.17    1   -60.    0.     9.      1     3     12.36     47.10 
    P  2   47.14     0.66    -35.55    42.55     0.66   42.55    1   -41.  -32.    15.      1     5     17.46     66.50 
    P  3   46.92     0.82    -36.23    40.23     0.82   40.23    1   -57.  -24.    12.      1     4     18.34     69.86 
    P  4   45.58     0.46    -34.09    42.09     0.46   42.09    1   -27.   -5.    15.      1     5     14.39     54.82 
    P  5   38.38     1.13    -26.20    30.20     1.13   30.20    1   -95.  -55.     3.      1     1     16.18     61.63 
    P  6   45.57     0.46    -33.98    39.98     0.46   39.98    1   -88.   13.    12.      1     4     13.67     62.48 
    P  7   19.84     0.20     -7.80    13.80     0.20   13.80    1    42.   40.   -15.      1    -5      3.14      9.58 
    P  8   42.16     0.97    -30.53    35.53     0.97   35.53    1    -3.   10.     6.      1     2     17.70     26.97 
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    P  9   56.94     0.20    -45.15    50.15     0.20   50.15    1   -58.  -24.    21.      1     7     11.45     29.04 
    P 10   49.32     0.29    -37.87    41.87     0.29   41.87    1   -65.   46.    12.      1     4     11.47     23.29 
    P 11   54.41     0.82    -43.23    48.23     0.82   48.23    1   -15.   18.    21.      1     7     22.05     44.75 
    P 12   66.10     0.82    -54.92    57.92     0.82   57.92    1   -75.    1.    30.      1    10     26.42     53.62 
    P 13   58.11     1.03    -47.15    55.15     1.03   55.15    1     0.   54.    27.      1     9     28.29    143.63 
    P 14   42.87     1.03    -30.96    35.96     1.03   35.96    1   -34.  -27.     6.      1     2     18.45     93.65 
    P 15   52.50     0.46    -41.00    44.00     0.46   44.00    1   -34.   25.    15.      1     5     15.04     26.68 
    P 16   54.70     0.46    -43.46    47.46     0.46   47.46    1   -34.   16.    18.      1     6     16.22     61.80 
    P 17   53.15     0.46    -41.66    47.66     0.46   47.66    1   -34.   13.    18.      1     6     16.29     62.06 
    P 18   50.98     0.46    -39.49    44.49     0.46   44.49    1   -34.   13.    15.      1     5     15.21     46.35 
    P 19   51.57     1.03    -40.55    43.55     1.03   43.55    1   -34.   16.    15.      1     5     22.34    136.13 
    P 20   62.52     1.03    -51.50    55.50     1.03   55.50    1   -34.   16.    27.      1     9     28.46    173.47 
    P 21   64.36     1.03    -53.34    57.34     1.03   57.34    1   -34.    4.    30.      1    10     29.40    179.21 
    P 22   65.10     1.03    -54.08    58.08     1.03   58.08    1   -34.    1.    30.      1    10     29.79    181.54 
    P 23   64.78     1.03    -53.76    57.76     1.03   57.76    1   -34.    1.    30.      1    10     29.62    180.53 
    P206   13.70     1.03     -2.68     5.68     1.03    5.68    1   -34.    1.   -24.      1    -8      2.91     17.76 
    P207   63.20     1.03    -52.18    56.18     1.03   56.18    1   -34.   55.    27.      1     9     28.81    175.60 
    P208   63.02     1.03    -52.00    56.00     1.03   56.00    1   -34.    4.    27.      1     9     28.72    175.03 
    P209   61.53     1.03    -50.51    54.51     1.03   54.51    1   -34.    4.    27.      1     9     27.95    170.37 
    P210   59.34     1.03    -48.33    52.33     1.03   52.33    1   -34.    4.    24.      1     8     26.83    163.55 
     

 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOH08.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
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    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P211   63.62     1.03    -52.60    55.60     1.03   55.60    1   -34.    7.    27.      1     9     28.51    173.78 
    P212   65.51     1.03    -54.49    58.49     1.03   58.49    1   -34.    4.    30.      1    10     30.00    182.81 
    P213   66.89     1.03    -55.87    59.87     1.03   59.87    1   -34.    1.    30.      1    10     30.70    187.12 
    P214   66.40     1.03    -55.38    59.38     1.03   59.38    1   -34.    1.    30.      1    10     30.45    185.59 
    P215   64.64     1.03    -53.63    57.63     1.03   57.63    1   -34.    1.    30.      1    10     29.55    180.12 
    P 25   32.49    17.64    -38.08    42.08    17.64   42.08    1   -34.    1.    15.      1     5     89.20    112.38 
    P 26   33.26    11.29    -32.45    35.45    11.29   35.45    1   -34.   16.     6.      1     2     60.11     92.47 
    P 27   33.89     0.71    -22.04    26.04     0.71   26.04    1   -34.   25.    -3.      1    -1     11.04     42.06 
    P 28   26.80     2.82    -16.42    21.42     2.82   21.42    1   -34.   34.    -6.      1    -2     18.16     34.59 
    P 29    1.32     0.71     12.47    -5.47     0.71   -5.47    1   -34.   37.   -33.      1   -11     -2.32     -8.83 
    P 30   18.78     0.71     -5.73     9.73     0.71    9.73    1   -34.   64.   -18.      1    -6      4.13     15.72 
    P 31   12.18     0.71      0.87     4.13     0.71    4.13    1   -34.   49.   -24.      1    -8      1.75      6.67 
    P 32   29.46     0.71    -17.66    20.66     0.71   20.66    1   -34.   55.    -9.      1    -3      8.76     33.37 
    P 33   35.61     0.71    -24.41    28.41     0.71   28.41    1   -34.   40.     0.      1     0     12.04     45.88 
    P601   30.51     0.00    -16.61    21.61     0.00   21.61    1   -34.   31.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P603   38.17     0.00    -26.07    31.07     0.00   31.07    1   -34.   37.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P605   40.64     0.00    -27.54    32.54     0.00   32.54    1   -34.   28.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P606   39.49     0.00    -27.39    32.39     0.00   32.39    1   -34.   28.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P608   36.61     0.00    -23.81    28.81     0.00   28.81    1   -34.   28.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P610   44.62     0.00    -32.22    37.22     0.00   37.22    1   -34.   31.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P611   44.48     0.00    -30.53    35.53     0.00   35.53    1   -34.   22.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P612   41.86     0.00    -29.46    34.46     0.00   34.46    1   -34.   25.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P613   31.34     0.00    -17.44    22.44     0.00   22.44    1   -34.   25.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P614   37.35     0.00    -24.95    29.95     0.00   29.95    1   -34.   37.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P615   43.96     0.00    -30.86    35.86     0.00   35.86    1   -34.   31.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P616   50.95     0.00    -38.85    43.85     0.00   43.85    1   -34.   25.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P617   51.65     0.00    -40.15    45.15     0.00   45.15    1   -34.   16.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P618   52.70     0.00    -38.80    43.80     0.00   43.80    1   -34.   13.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P619   53.61     0.00    -41.71    46.71     0.00   46.71    1   -34.   16.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P620   48.29     0.00    -34.39    39.39     0.00   39.39    1   -34.   13.    12.      1     4      0.00      0.00 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOH08.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P621   47.19     0.00    -34.29    39.29     0.00   39.29    1   -34.   19.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P622   49.70     0.00    -37.80    42.80     0.00   42.80    1   -34.   19.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P623   48.32     0.00    -34.42    39.42     0.00   39.42    1   -34.   16.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P624   54.16     0.00    -41.26    46.26     0.00   46.26    1   -34.   19.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P625   52.73     0.00    -40.83    45.83     0.00   45.83    1   -34.   13.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P626   55.04     0.00    -41.14    46.14     0.00   46.14    1   -34.   13.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P627   53.84     0.00    -40.74    45.74     0.00   45.74    1   -34.   13.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P628   30.33     0.00    -18.23    23.23     0.00   23.23    1   -34.   13.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P629   36.87     0.00    -22.97    27.97     0.00   27.97    1   -34.   37.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P630   44.83     0.00    -31.73    36.73     0.00   36.73    1   -34.   31.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P631   54.31     0.00    -42.21    47.21     0.00   47.21    1   -34.   22.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P632   56.14     0.00    -44.04    49.04     0.00   49.04    1   -34.   13.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P633   55.17     0.00    -42.37    47.37     0.00   47.37    1   -34.   10.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P634   57.26     0.00    -44.16    49.16     0.00   49.16    1   -34.   13.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P635   52.95     0.00    -40.55    45.55     0.00   45.55    1   -34.   10.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P636   50.60     0.00    -36.65    41.65     0.00   41.65    1   -34.   13.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P637   53.66     0.00    -41.26    46.26     0.00   46.26    1   -34.   19.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P638   51.08     0.00    -37.18    42.18     0.00   42.18    1   -34.   13.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P639   44.88     0.00    -32.48    37.48     0.00   37.48    1   -34.   16.     9.      1     3      0.00      0.00 
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    P640   56.56     0.00    -43.46    48.46     0.00   48.46    1   -34.   22.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P641   55.62     0.00    -43.52    48.52     0.00   48.52    1   -34.   10.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P642   51.84     0.00    -40.34    45.34     0.00   45.34    1   -34.   10.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P643   53.67     0.00    -39.77    44.77     0.00   44.77    1   -34.   13.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P644   29.58     0.00    -17.68    22.68     0.00   22.68    1   -34.   16.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
    P645   35.67     0.00    -21.77    26.77     0.00   26.77    1   -34.   37.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P646   42.88     0.00    -29.98    34.98     0.00   34.98    1   -34.   34.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P647   44.70     0.00    -32.80    37.80     0.00   37.80    1   -34.   25.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P648   47.42     0.00    -33.52    38.52     0.00   38.52    1   -34.   22.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P649   48.87     0.00    -35.97    40.97     0.00   40.97    1   -34.   22.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P650   49.32     0.00    -37.42    42.42     0.00   42.42    1   -34.   19.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P651   48.47     0.00    -36.57    41.57     0.00   41.57    1   -34.   16.    12.      1     4      0.00      0.00 
     

 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
            ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO     DE MANAUSNCISCO                              
======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOH08.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P652   28.09     0.00    -14.19    19.19     0.00   19.19    1   -34.   19.    -9.      1    -3      0.00      0.00 
    P653   33.42     0.00    -20.52    25.52     0.00   25.52    1   -34.   40.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P654   38.93     0.00    -27.03    32.03     0.00   32.03    1   -34.   34.     3.      1     1      0.00      0.00 
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    P655   43.91     0.00    -32.01    37.01     0.00   37.01    1   -34.   28.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P656   46.37     0.00    -32.47    37.47     0.00   37.47    1   -34.   22.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P657   42.44     0.00    -29.54    34.54     0.00   34.54    1   -34.   22.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P658   51.17     0.00    -39.17    47.17     0.00   47.17    1     0.   25.    18.      1     6      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   21.9146 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................   3820.74 MWH 

                             TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........    698.10 KW  
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ANEXO 13.8viii – SIMULAÇÃO:  PORTOI09.OUT 

20 POÇOS 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOI09.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
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    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P206-POÇO P15.PA NOVO                    290000.     58442.       3.00           12.05             252.   151.   
    P207-POÇO P16.PA NOVO                    290000.    584922.       4.00           12.05             252.   151.   

     
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOI09.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P208-POÇO P17.PA NOVO                    290000.    58 5422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P209-POÇO P18.PA NONO                    290000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P210-POÇO P19.PA NOVO                    290000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P211-POÇO P20.PA NOVO                    291000.    582422.       3.00           12.05             252.   151.   
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    P212-POÇO P21.PA NOVO                    291000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P213-POÇO P22.PA NOVO                    291000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P214-POÇO P23.PA NONO                    291000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P215-POÇO P24.PA NOVO                    291000.    584422.       4.00           12.05             252.   151. 
    P216-POÇO P25.PA NOVO                    291000.    584922.       3.00           12.05             252.   151.   
    P217-POÇO P26.PA NOVO                    291000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P218-POÇO P27.PA NOVO                    291000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P219-POÇO P28.PA NONO                    291000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P220-POÇO P29.PA NOVO                    291000.    586922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
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                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P  1   46.80     0.46    -34.75    39.75     0.46   39.75    1   -60.    0.    12.      1     4     13.59     51.76 
    P  2   50.24     0.66    -38.65    45.65     0.66   45.65    1   -41.  -35.    18.      1     6     18.73     71.34 
    P  3   52.28     0.82    -41.60    45.60     0.82   45.60    1   -57.  -27.    18.      1     6     20.78     79.17 
    P  4   47.74     0.46    -36.25    44.25     0.46   44.25    1   -27.  -11.    15.      1     5     15.13     57.63 
    P  5   40.51     1.13    -28.34    32.34     1.13   32.34    1   -95.  -55.     3.      1     1     17.32     65.97 
    P  6   49.43     0.46    -37.83    43.83     0.46   43.83    1   -88.   13.    15.      1     5     14.99     68.50 
    P  7   21.18     0.20     -9.14    15.14     0.20   15.14    1    42.   37.   -12.      1    -4      3.45     10.51 
    P  8   46.59     0.97    -34.96    39.96     0.97   39.96    1    -3.    7.    12.      1     4     19.91     30.34 
    P  9   72.72     0.20    -60.92    65.92     0.20   65.92    1   -58.  -30.    36.      1    12     15.05     38.17 
    P 10   55.99     0.29    -44.54    48.54     0.29   48.54    1   -65.   31.    21.      1     7     13.30     27.00 
    P 11   61.52     0.82    -50.34    55.34     0.82   55.34    1   -15.    9.    27.      1     9     25.30     51.34 
    P 12   76.56     0.82    -65.38    68.38     0.82   68.38    1   -75.   -5.    39.      1    13     31.19     63.31 
    P 13   65.34     1.03    -54.37    62.37     1.03   62.37    1     0.   45.    33.      1    11     32.00    162.45 
    P 14   48.01     1.03    -36.10    41.10     1.03   41.10    1   -34.  -33.    12.      1     4     21.08    107.04 
    P 15   59.01     0.46    -47.52    50.52     0.46   50.52    1   -34.   19.    21.      1     7     17.27     30.63 
    P 16   62.72     0.46    -51.48    55.48     0.46   55.48    1   -34.   10.    27.      1     9     18.97     72.25 
    P 17   59.78     0.46    -48.29    54.29     0.46   54.29    1   -34.    4.    27.      1     9     18.56     70.70 
    P 18   61.64     0.46    -50.15    55.15     0.46   55.15    1   -34.    4.    27.      1     9     18.86     57.46 
    P 19   57.49     1.03    -46.47    49.47     1.03   49.47    1   -34.    4.    21.      1     7     25.37    154.62 
    P 20   70.87     1.03    -59.86    63.86     1.03   63.86    1   -34.   10.    36.      1    12     32.75    199.58 
    P 21   73.28     1.03    -62.26    66.26     1.03   66.26    1   -34.   -5.    39.      1    13     33.98    207.11 
    P 22   74.68     1.03    -63.66    67.66     1.03   67.66    1   -34.   -8.    39.      1    13     34.70    211.49 
    P 23   75.11     1.03    -64.09    68.09     1.03   68.09    1   -34.   -8.    39.      1    13     34.92    212.82 
    P206   13.70     1.03     -2.68     5.68     1.03    5.68    1   -34.   -8.   -24.      1    -8      2.91     17.76 
    P207   75.15     1.03    -64.13    68.13     1.03   68.13    1   -34.   55.    39.      1    13     34.94    212.95 
    P208   75.52     1.03    -64.50    68.50     1.03   68.50    1   -34.   -8.    39.      1    13     35.13    214.11 
    P209   74.22     1.03    -63.20    67.20     1.03   67.20    1   -34.   -8.    39.      1    13     34.46    210.05 
    P210   71.85     1.03    -60.83    64.83     1.03   64.83    1   -34.   -8.    36.      1    12     33.25    202.63 
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                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P211   72.28     1.03    -61.26    64.26     1.03   64.26    1   -34.   -5.    36.      1    12     32.95    200.84 
    P212   74.81     1.03    -63.79    67.79     1.03   67.79    1   -34.   -5.    39.      1    13     34.77    211.89 
    P213   76.97     1.03    -65.95    69.95     1.03   69.95    1   -34.   -8.    42.      1    14     35.87    218.63 
    P214   77.47     1.03    -66.46    70.46     1.03   70.46    1   -34.  -11.    42.      1    14     36.13    220.21 
    P215   77.15     1.03    -66.14    70.14     1.03   70.14    1   -34.  -11.    42.      1    14     35.97    219.21 
    P216   76.92     1.03    -65.90    68.90     1.03   68.90    1   -34.  -11.    39.      1    13     35.34    215.36 
    P217   77.25     1.03    -66.23    70.23     1.03   70.23    1   -34.   -8.    42.      1    14     36.02    219.51 
    P218   75.63     1.03    -64.61    68.61     1.03   68.61    1   -34.  -11.    39.      1    13     35.19    214.46 
    P219   73.43     1.03    -62.41    66.41     1.03   66.41    1   -34.   -8.    39.      1    13     34.06    207.58 
    P220   70.53     1.03    -59.52    63.52     1.03   63.52    1   -34.   -8.    36.      1    12     32.57    198.52 
    P 25   34.57    17.64    -40.16    44.16    17.64   44.16    1   -34.   -5.    15.      1     5     93.59    117.92 
    P 26   36.62    11.29    -35.81    38.81    11.29   38.81    1   -34.   16.     9.      1     3     65.80    101.22 
    P 27   36.15     0.71    -24.30    28.30     0.71   28.30    1   -34.   22.     0.      1     0     12.00     45.70 
    P 28   29.14     2.82    -18.76    23.76     2.82   23.76    1   -34.   31.    -6.      1    -2     20.14     38.37 
    P 29    0.37     0.71     13.42    -6.42     0.71   -6.42    1   -34.   37.   -36.      1   -12     -2.72    -10.37 
    P 30   20.90     0.71     -7.85    11.85     0.71   11.85    1   -34.   67.   -18.      1    -6      5.03     19.14 
    P 31   13.13     0.71     -0.08     5.08     0.71    5.08    1   -34.   49.   -24.      1    -8      2.15      8.21 
    P 32   33.51     0.71    -21.71    24.71     0.71   24.71    1   -34.   55.    -3.      1    -1     10.48     39.91 
    P 33   40.72     0.71    -29.53    33.53     0.71   33.53    1   -34.   34.     6.      1     2     14.21     54.14 
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    P601   34.71     0.00    -20.81    25.81     0.00   25.81    1   -34.   25.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P603   44.89     0.00    -32.79    37.79     0.00   37.79    1   -34.   34.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P605   48.67     0.00    -35.57    40.57     0.00   40.57    1   -34.   22.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P606   46.97     0.00    -34.87    39.87     0.00   39.87    1   -34.   19.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P608   42.69     0.00    -29.89    34.89     0.00   34.89    1   -34.   19.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P610   54.82     0.00    -42.42    47.42     0.00   47.42    1   -34.   25.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P611   54.94     0.00    -40.99    45.99     0.00   45.99    1   -34.   13.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P612   50.59     0.00    -38.19    43.19     0.00   43.19    1   -34.   13.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P613   36.06     0.00    -22.16    27.16     0.00   27.16    1   -34.   16.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P615   52.61     0.00    -39.51    44.51     0.00   44.51    1   -34.   31.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P616   62.87     0.00    -50.77    55.77     0.00   55.77    1   -34.   16.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P617   65.06     0.00    -53.56    58.56     0.00   58.56    1   -34.    4.    30.      1    10      0.00      0.00 

    
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
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======================================================================================================================= 
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                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
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            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P618   64.67     0.00    -50.77    55.77     0.00   55.77    1   -34.    1.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P620   61.88     0.00    -47.98    52.98     0.00   52.98    1   -34.    4.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P622   63.37     0.00    -51.47    56.47     0.00   56.47    1   -34.    7.    27.      1     9      0.00      0.00 
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    P623   60.62     0.00    -46.72    51.72     0.00   51.72    1   -34.    4.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P624   69.06     0.00    -56.16    61.16     0.00   61.16    1   -34.    7.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P625   67.69     0.00    -55.79    60.79     0.00   60.79    1   -34.   -2.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P626   68.60     0.00    -54.70    59.70     0.00   59.70    1   -34.   -2.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P627   67.47     0.00    -54.37    59.37     0.00   59.37    1   -34.    1.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P629   42.99     0.00    -29.09    34.09     0.00   34.09    1   -34.    1.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P631   64.82     0.00    -52.72    57.72     0.00   57.72    1   -34.   25.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P632   67.37     0.00    -55.27    60.27     0.00   60.27    1   -34.    1.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P633   64.97     0.00    -52.17    57.17     0.00   57.17    1   -34.   -2.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P634   67.56     0.00    -54.46    59.46     0.00   59.46    1   -34.    1.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P635   64.38     0.00    -51.98    56.98     0.00   56.98    1   -34.    1.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P636   61.42     0.00    -47.47    52.47     0.00   52.47    1   -34.    4.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P637   64.15     0.00    -51.75    56.75     0.00   56.75    1   -34.    7.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P638   61.21     0.00    -47.31    52.31     0.00   52.31    1   -34.    4.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P639   53.70     0.00    -41.30    46.30     0.00   46.30    1   -34.    7.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P640   65.58     0.00    -52.48    57.48     0.00   57.48    1   -34.   13.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P641   64.70     0.00    -52.60    57.60     0.00   57.60    1   -34.    1.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P642   60.30     0.00    -48.80    53.80     0.00   53.80    1   -34.    1.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P643   62.16     0.00    -48.26    53.26     0.00   53.26    1   -34.    7.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P644   33.82     0.00    -21.92    26.92     0.00   26.92    1   -34.    7.    -3.      1    -1      0.00      0.00 
    P645   41.16     0.00    -27.26    32.26     0.00   32.26    1   -34.   34.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P646   49.69     0.00    -36.79    41.79     0.00   41.79    1   -34.   28.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P647   52.28     0.00    -40.38    45.38     0.00   45.38    1   -34.   19.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P648   54.60     0.00    -40.70    45.70     0.00   45.70    1   -34.   13.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P649   56.20     0.00    -43.30    48.30     0.00   48.30    1   -34.   13.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P650   56.85     0.00    -44.95    49.95     0.00   49.95    1   -34.   10.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P651   55.96     0.00    -44.06    49.06     0.00   49.06    1   -34.   10.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P652   31.87     0.00    -17.97    22.97     0.00   22.97    1   -34.   10.    -6.      1    -2      0.00      0.00 
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          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
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            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P653   38.19     0.00    -25.29    30.29     0.00   30.29    1   -34.   37.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P654   44.61     0.00    -32.71    37.71     0.00   37.71    1   -34.   28.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P655   50.28     0.00    -38.38    43.38     0.00   43.38    1   -34.   22.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P656   52.99     0.00    -39.09    44.09     0.00   44.09    1   -34.   16.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P657   48.87     0.00    -35.97    40.97     0.00   40.97    1   -34.   16.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P658   58.40     0.00    -46.40    54.40     0.00   54.40    1     0.   19.    27.      1     9      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   25.8565 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................   5499.18 MWH 
                                   TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........    935.45 KW  

 
 
 
 



 

255 
DH Perfuração de Poços Ltda. 

Rua Alvarenga Peixoto, 269 – Vila Anastácio/SP 
Fone: (11) 3834 3422 – Fax: (11) 3834 3034 

www.dhaguas.com.br 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13.8ix – SIMULAÇÃO:  PORTOJ10.OUT 

25 POÇOS 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOJ10.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
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    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    57 8791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P206-POÇO P15.PA NOVO                    290000.     58442.       3.00           12.05             252.   151.   
    P207-POÇO P16.PA NOVO                    290000.    584922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P208-POÇO P17.PA NOVO                    290000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P209-POÇO P18.PA NONO                    290000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P210-POÇO P19.PA NOVO                    290000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   

     
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOJ10.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P211-POÇO P20.PA NOVO                    291000.    58 2422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P212-POÇO P21.PA NOVO                    291000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P213-POÇO P22.PA NOVO                    291000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P214-POÇO P23.PA NONO                    291000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
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    P215-POÇO P24.PA NOVO                    291000.    584422.       4.00           12.05             252.   151. 
    P216-POÇO P25.PA NOVO                    291000.    584922.       3.00           12.05             252.   151.   
    P217-POÇO P26.PA NOVO                    291000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P218-POÇO P27.PA NOVO                    291000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P219-POÇO P28.PA NONO                    291000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P220-POÇO P29.PA NOVO                    291000.    586922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P221-POÇO P30.PA NOVO                    292000.    582422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P222-POÇO P31.PA NOVO                    292000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P223-POÇO P32.PA NOVO                    292000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P224-POÇO P33.PA NONO                    292000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P225-POÇO P34.PA NOVO                    292000.    584422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   

 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOJ10.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
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    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
    P  1   49.81     0.46    -37.77    42.77     0.46   42.77    1   -60.    0.    15.      1     5     14.62     55.69 
    P  2   52.92     0.66    -41.34    48.34     0.66   48.34    1   -41.  -38.    21.      1     7     19.83     75.54 
    P  3   59.17     0.82    -48.49    52.49     0.82   52.49    1   -57.  -30.    24.      1     8     23.93     91.14 
    P  4   49.70     0.46    -38.21    46.21     0.46   46.21    1   -27.  -17.    18.      1     6     15.80     60.17 
    P  5   42.29     1.13    -30.12    34.12     1.13   34.12    1   -95.  -58.     6.      1     2     18.27     69.61 
    P  6   52.72     0.46    -41.13    47.13     0.46   47.13    1   -88.   10.    18.      1     6     16.11     73.65 
    P  7   22.38     0.20    -10.34    16.34     0.20   16.34    1    42.   34.   -12.      1    -4      3.72     11.35 
    P  8   51.89     0.97    -40.27    45.27     0.97   45.27    1    -3.    7.    18.      1     6     22.55     34.36 
    P  9   83.00     0.20    -71.20    76.20     0.20   76.20    1   -58.  -36.    48.      1    16     17.40     44.12 
    P 10   65.07     0.29    -53.61    57.61     0.29   57.61    1   -65.   19.    30.      1    10     15.79     32.05 
    P 11   71.50     0.82    -60.32    65.32     0.82   65.32    1   -15.    0.    36.      1    12     29.86     60.61 
    P 12   89.57     0.82    -78.39    81.39     0.82   81.39    1   -75.  -14.    54.      1    18     37.13     75.35 
    P 13   75.22     1.03    -64.26    72.26     1.03   72.26    1     0.   30.    45.      1    15     37.07    188.20 
    P 14   52.35     1.03    -40.43    45.43     1.03   45.43    1   -34.  -45.    18.      1     6     23.31    118.34 
    P 15   67.77     0.46    -56.28    59.28     0.46   59.28    1   -34.   13.    30.      1    10     20.27     35.94 
    P 16   74.94     0.46    -63.69    67.69     0.46   67.69    1   -34.    1.    39.      1    13     23.14     88.16 
    P 17   68.73     0.46    -57.24    63.24     0.46   63.24    1   -34.   -8.    36.      1    12     21.62     82.36 
    P 18   69.21     0.46    -57.72    62.72     0.46   62.72    1   -34.   -5.    33.      1    11     21.44     65.35 
    P 19   65.28     1.03    -54.26    57.26     1.03   57.26    1   -34.   -2.    30.      1    10     29.36    178.96 
    P 20   81.09     1.03    -70.08    74.08     1.03   74.08    1   -34.    1.    45.      1    15     37.99    231.53 
    P 21   83.75     1.03    -72.74    76.74     1.03   76.74    1   -34.  -14.    48.      1    16     39.35    239.84 
    P 22   85.24     1.03    -74.23    78.23     1.03   78.23    1   -34.  -17.    51.      1    17     40.12    244.49 
    P 23   85.58     1.03    -74.56    78.56     1.03   78.56    1   -34.  -20.    51.      1    17     40.29    245.55 
    P206   13.70     1.03     -2.68     5.68     1.03    5.68    1   -34.  -20.   -24.      1    -8      2.91     17.76 
    P207   85.00     1.03    -73.98    77.98     1.03   77.98    1   -34.   55.    48.      1    16     39.99    243.73 
    P208   84.93     1.03    -73.91    77.91     1.03   77.91    1   -34.  -17.    48.      1    16     39.95    243.50 
    P209   83.16     1.03    -72.14    76.14     1.03   76.14    1   -34.  -17.    48.      1    16     39.05    237.98 
    P210   80.32     1.03    -69.31    73.31     1.03   73.31    1   -34.  -17.    45.      1    15     37.59    229.12 
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    COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOJ10.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P211   84.49     1.03    -73.47    76.47     1.03   76.47    1   -34.  -14.    48.      1    16     39.21    239.00 
    P212   87.57     1.03    -76.56    80.56     1.03   80.56    1   -34.  -17.    51.      1    17     41.31    251.78 
    P213   89.92     1.03    -78.91    82.91     1.03   82.91    1   -34.  -20.    54.      1    18     42.52    259.12 
    P214   90.24     1.03    -79.22    83.22     1.03   83.22    1   -34.  -23.    54.      1    18     42.68    260.10 
    P215   89.36     1.03    -78.35    82.35     1.03   82.35    1   -34.  -23.    54.      1    18     42.23    257.37 
    P216   88.34     1.03    -77.32    80.32     1.03   80.32    1   -34.  -23.    51.      1    17     41.19    251.05 
    P217   87.84     1.03    -76.82    80.82     1.03   80.82    1   -34.  -20.    51.      1    17     41.45    252.61 
    P218   85.47     1.03    -74.45    78.45     1.03   78.45    1   -34.  -20.    51.      1    17     40.23    245.21 
    P219   82.61     1.03    -71.60    75.60     1.03   75.60    1   -34.  -20.    48.      1    16     38.77    236.27 
    P220   79.14     1.03    -68.13    72.13     1.03   72.13    1   -34.  -17.    45.      1    15     36.99    225.43 
    P221   83.30     1.03    -72.28    75.28     1.03   75.28    1   -34.  -14.    48.      1    16     38.60    235.28 
    P222   85.60     1.03    -74.58    78.58     1.03   78.58    1   -34.  -17.    51.      1    17     40.30    245.61 
    P223   86.92     1.03    -75.91    79.91     1.03   79.91    1   -34.  -20.    51.      1    17     40.98    249.75 
    P224   87.06     1.03    -76.04    80.04     1.03   80.04    1   -34.  -20.    51.      1    17     41.05    250.17 
    P225   86.06     1.03    -75.04    79.04     1.03   79.04    1   -34.  -20.    51.      1    17     40.53    247.05 
    P 25   36.43    17.64    -42.02    46.02    17.64   46.02    1   -34.  -20.    18.      1     6     97.54    122.89 
    P 26   39.49    11.29    -38.68    41.68    11.29   41.68    1   -34.   13.    12.      1     4     70.68    108.73 
    P 27   38.11     0.71    -26.27    30.27     0.71   30.27    1   -34.   19.     3.      1     1     12.83     48.88 
    P 28   31.09     2.82    -20.71    25.71     2.82   25.71    1   -34.   28.    -3.      1    -1     21.80     41.52 
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    P 29   -0.44     0.71     14.23    -7.23     0.71   -7.23    1   -34.   34.   -36.      1   -12     -3.07    -11.68 
    P 30   22.76     0.71     -9.71    13.71     0.71   13.71    1   -34.   67.   -15.      1    -5      5.81     22.14 
    P 31   14.24     0.71     -1.19     6.19     0.71    6.19    1   -34.   46.   -21.      1    -7      2.62     10.00 
    P 32   38.41     0.71    -26.62    29.62     0.71   29.62    1   -34.   52.     0.      1     0     12.56     47.83 
    P 33   47.26     0.71    -36.07    40.07     0.71   40.07    1   -34.   31.    12.      1     4     16.98     64.70 
    P601   38.19     0.00    -24.29    29.29     0.00   29.29    1   -34.   19.     0.      1     0      0.00      0.00 
    P603   50.13     0.00    -38.03    43.03     0.00   43.03    1   -34.   31.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P605   55.05     0.00    -41.95    46.95     0.00   46.95    1   -34.   16.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P606   53.39     0.00    -41.29    46.29     0.00   46.29    1   -34.   13.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P608   47.66     0.00    -34.86    39.86     0.00   39.86    1   -34.   13.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P610   62.02     0.00    -49.62    54.62     0.00   54.62    1   -34.   19.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P611   62.76     0.00    -48.81    53.81     0.00   53.81    1   -34.    4.    24.      1     8      0.00      0.00 

     
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOJ10.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P612   58.26     0.00    -45.86    50.86     0.00   50.86    1   -34.    7.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P613   40.24     0.00    -26.34    31.34     0.00   31.34    1   -34.   10.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P615   59.66     0.00    -46.56    51.56     0.00   51.56    1   -34.   28.    24.      1     8      0.00      0.00 
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    P616   71.29     0.00    -59.19    64.19     0.00   64.19    1   -34.    7.    36.      1    12      0.00      0.00 
    P617   73.90     0.00    -62.40    67.40     0.00   67.40    1   -34.   -5.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P618   73.51     0.00    -59.61    64.61     0.00   64.61    1   -34.   -8.    36.      1    12      0.00      0.00 
    P620   71.63     0.00    -57.73    62.73     0.00   62.73    1   -34.   -5.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P622   73.95     0.00    -62.05    67.05     0.00   67.05    1   -34.   -2.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P623   71.26     0.00    -57.36    62.36     0.00   62.36    1   -34.   -8.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P624   79.60     0.00    -66.70    71.70     0.00   71.70    1   -34.   -2.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P625   78.87     0.00    -66.97    71.97     0.00   71.97    1   -34.  -11.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P626   79.84     0.00    -65.94    70.94     0.00   70.94    1   -34.  -11.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P629   48.78     0.00    -34.88    39.88     0.00   39.88    1   -34.  -11.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P631   74.72     0.00    -62.62    67.62     0.00   67.62    1   -34.   19.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P632   78.15     0.00    -66.05    71.05     0.00   71.05    1   -34.   -8.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P634   78.58     0.00    -65.48    70.48     0.00   70.48    1   -34.  -11.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P635   79.21     0.00    -66.81    71.81     0.00   71.81    1   -34.  -11.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P636   76.32     0.00    -62.37    67.37     0.00   67.37    1   -34.  -11.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P637   79.74     0.00    -67.34    72.34     0.00   72.34    1   -34.   -8.    45.      1    15      0.00      0.00 
    P639   64.63     0.00    -52.23    57.23     0.00   57.23    1   -34.  -14.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P640   77.55     0.00    -64.45    69.45     0.00   69.45    1   -34.    1.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P641   78.04     0.00    -65.94    70.94     0.00   70.94    1   -34.  -11.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P642   74.12     0.00    -62.62    67.62     0.00   67.62    1   -34.  -11.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P644   38.12     0.00    -26.22    31.22     0.00   31.22    1   -34.   -8.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P645   46.87     0.00    -32.97    37.97     0.00   37.97    1   -34.   28.     9.      1     3      0.00      0.00 
    P646   57.16     0.00    -44.26    49.26     0.00   49.26    1   -34.   22.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P647   62.68     0.00    -50.78    55.78     0.00   55.78    1   -34.   10.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P648   63.56     0.00    -49.66    54.66     0.00   54.66    1   -34.    4.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P650   67.73     0.00    -55.83    60.83     0.00   60.83    1   -34.    4.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P651   66.90     0.00    -55.00    60.00     0.00   60.00    1   -34.   -2.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P652   35.94     0.00    -22.04    27.04     0.00   27.04    1   -34.   -2.     0.      1     0      0.00      0.00 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO HIDROGEOLOGICO DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOJ10.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P653   43.48     0.00    -30.58    35.58     0.00   35.58    1   -34.   31.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P654   51.28     0.00    -39.38    44.38     0.00   44.38    1   -34.   25.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P655   58.38     0.00    -46.48    51.48     0.00   51.48    1   -34.   16.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P656   61.99     0.00    -48.09    53.09     0.00   53.09    1   -34.    7.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P657   57.46     0.00    -44.56    49.56     0.00   49.56    1   -34.    7.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P658   68.31     0.00    -56.31    64.31     0.00   64.31    1     0.   10.    36.      1    12      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   29.7985 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................   7535.29 MWH 

                             TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........   1219.65 KW  
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ANEXO 13.8x – SIMULAÇÃO:  PORTOK11.OUT 

30 POÇOS 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOK11.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
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    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    57 8791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P206-POÇO P15.PA NOVO                    290000.     58442.       3.00           12.05             252.   151.   
    P207-POÇO P16.PA NOVO                    290000.    584922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P208-POÇO P17.PA NOVO                    290000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P209-POÇO P18.PA NONO                    290000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   

     
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOK11.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    P210-POÇO P19.PA NOVO                    290000.    58 6422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P211-POÇO P20.PA NOVO                    291000.    582422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P212-POÇO P21.PA NOVO                    291000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
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    P213-POÇO P22.PA NOVO                    291000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P214-POÇO P23.PA NONO                    291000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P215-POÇO P24.PA NOVO                    291000.    584422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P216-POÇO P25.PA NOVO                    291000.    584922.       3.00           12.05             252.   151.   
    P217-POÇO P26.PA NOVO                    291000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P218-POÇO P27.PA NOVO                    291000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P219-POÇO P28.PA NONO                    291000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P220-POÇO P29.PA NOVO                    291000.    586922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P221-POÇO P30.PA NOVO                    292000.    582422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P222-POÇO P31.PA NOVO                    292000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P223-POÇO P32.PA NOVO                    292000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P224-POÇO P33.PA NONO                    292000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P225-POÇO P34.PA NOVO                    292000.    584422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P226-POÇO P35.PA NOVO                    292000.    584922.       3.00           12.05             252.   151.   
    P227-POÇO P36.PA NOVO                    292000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P228-POÇO P37.PA NOVO                    292000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P229-POÇO P38.PA NONO                    292000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P230-POÇO P39.PA NOVO                    292000.    586922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151.   
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOK11.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1   53.40     0.46    -41.36    46.36     0.46   46.36    1   -60.    0.    18.      1     6     15.85     60.37 
    P  2   56.09     0.66    -44.50    51.50     0.66   51.50    1   -41.  -41.    24.      1     8     21.13     80.49 
    P  3   64.77     0.82    -54.09    58.09     0.82   58.09    1   -57.  -33.    30.      1    10     26.48    100.86 
    P  4   51.94     0.46    -40.45    48.45     0.46   48.45    1   -27.  -23.    21.      1     7     16.56     63.10 
    P  5   44.39     1.13    -32.21    36.21     1.13   36.21    1   -95.  -61.     9.      1     3     19.40     73.89 
    P  6   56.64     0.46    -45.05    51.05     0.46   51.05    1   -88.    7.    24.      1     8     17.45     79.78 
    P  7   23.64     0.20    -11.59    17.59     0.20   17.59    1    42.   28.   -12.      1    -4      4.01     12.22 
    P  8   56.28     0.97    -44.65    49.65     0.97   49.65    1    -3.    7.    21.      1     7     24.74     37.69 
    P  9   95.40     0.20    -83.61    88.61     0.20   88.61    1   -58.  -39.    60.      1    20     20.23     51.30 
    P 10   72.07     0.29    -60.62    64.62     0.29   64.62    1   -65.    7.    36.      1    12     17.71     35.94 
    P 11   78.96     0.82    -67.78    72.78     0.82   72.78    1   -15.   -6.    45.      1    15     33.27     67.53 
    P 12   99.74     0.82    -88.55    91.55     0.82   91.55    1   -75.  -23.    63.      1    21     41.76     84.76 
    P 13   82.50     1.03    -71.53    79.53     1.03   79.53    1     0.   21.    51.      1    17     40.80    207.15 
    P 14   57.10     1.03    -45.19    50.19     1.03   50.19    1   -34.  -51.    21.      1     7     25.75    130.71 
    P 15   74.42     0.46    -62.93    65.93     0.46   65.93    1   -34.   10.    36.      1    12     22.54     39.97 
    P 16   83.39     0.46    -72.15    76.15     0.46   76.15    1   -34.   -5.    48.      1    16     26.03     99.17 
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    P 17   75.48     0.46    -63.99    69.99     0.46   69.99    1   -34.  -17.    42.      1    14     23.93     91.15 
    P 18   79.72     0.46    -68.23    73.23     0.46   73.23    1   -34.  -11.    45.      1    15     25.04     76.30 
    P 19   71.37     1.03    -60.35    63.35     1.03   63.35    1   -34.  -14.    36.      1    12     32.49    198.00 
    P 20   89.13     1.03    -78.12    82.12     1.03   82.12    1   -34.   -5.    54.      1    18     42.11    256.66 
    P 21   92.23     1.03    -81.21    85.21     1.03   85.21    1   -34.  -23.    57.      1    19     43.70    266.33 
    P 22   94.18     1.03    -83.16    87.16     1.03   87.16    1   -34.  -26.    60.      1    20     44.70    272.42 
    P 23   94.98     1.03    -83.97    87.97     1.03   87.97    1   -34.  -29.    60.      1    20     45.11    274.94 
    P206   13.70     1.03     -2.68     5.68     1.03    5.68    1   -34.  -29.   -24.      1    -8      2.91     17.76 
    P207   95.22     1.03    -84.20    88.20     1.03   88.20    1   -34.   55.    60.      1    20     45.23    275.67 
    P208   95.40     1.03    -84.38    88.38     1.03   88.38    1   -34.  -29.    60.      1    20     45.32    276.23 
    P209   93.72     1.03    -82.70    86.70     1.03   86.70    1   -34.  -29.    57.      1    19     44.46    270.99 
    P210   90.80     1.03    -79.78    83.78     1.03   83.78    1   -34.  -26.    54.      1    18     42.96    261.85 
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                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P211   93.10     1.03    -82.08    85.08     1.03   85.08    1   -34.  -23.    57.      1    19     43.63    265.91 
    P212   96.75     1.03    -85.74    89.74     1.03   89.74    1   -34.  -26.    60.      1    20     46.02    280.47 
    P213   99.76     1.03    -88.74    92.74     1.03   92.74    1   -34.  -29.    63.      1    21     47.56    289.87 
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    P214  100.83     1.03    -89.81    93.81     1.03   93.81    1   -34.  -32.    66.      1    22     48.11    293.20 
    P215  100.78     1.03    -89.77    93.77     1.03   93.77    1   -34.  -35.    66.      1    22     48.08    293.06 
    P216  100.55     1.03    -89.53    92.53     1.03   92.53    1   -34.  -35.    63.      1    21     47.45    289.21 
    P217  100.60     1.03    -89.58    93.58     1.03   93.58    1   -34.  -32.    66.      1    22     47.99    292.50 
    P218   98.43     1.03    -87.41    91.41     1.03   91.41    1   -34.  -35.    63.      1    21     46.88    285.70 
    P219   95.38     1.03    -84.36    88.36     1.03   88.36    1   -34.  -32.    60.      1    20     45.31    276.16 
    P220   91.35     1.03    -80.34    84.34     1.03   84.34    1   -34.  -29.    57.      1    19     43.25    263.59 
    P221   92.20     1.03    -81.19    84.19     1.03   84.19    1   -34.  -26.    57.      1    19     43.17    263.12 
    P222   95.15     1.03    -84.13    88.13     1.03   88.13    1   -34.  -26.    60.      1    20     45.20    275.46 
    P223   97.25     1.03    -86.24    90.24     1.03   90.24    1   -34.  -29.    63.      1    21     46.28    282.04 
    P224   98.39     1.03    -87.37    91.37     1.03   91.37    1   -34.  -32.    63.      1    21     46.86    285.57 
    P225   98.82     1.03    -87.80    91.80     1.03   91.80    1   -34.  -32.    63.      1    21     47.08    286.93 
    P226   98.55     1.03    -87.53    90.53     1.03   90.53    1   -34.  -32.    63.      1    21     46.43    282.96 
    P227   98.24     1.03    -87.22    91.22     1.03   91.22    1   -34.  -32.    63.      1    21     46.78    285.11 
    P228   96.52     1.03    -85.51    89.51     1.03   89.51    1   -34.  -32.    60.      1    20     45.90    279.75 
    P229   93.98     1.03    -82.96    86.96     1.03   86.96    1   -34.  -29.    57.      1    19     44.60    271.80 
    P230   90.45     1.03    -79.44    83.44     1.03   83.44    1   -34.  -26.    54.      1    18     42.79    260.78 
    P 25   38.58    17.64    -44.17    48.17    17.64   48.17    1   -34.  -23.    21.      1     7    102.09    128.63 
    P 26   42.91    11.29    -42.10    45.10    11.29   45.10    1   -34.   10.    18.      1     6     76.47    117.63 
    P 27   40.42     0.71    -28.57    32.57     0.71   32.57    1   -34.   13.     3.      1     1     13.81     52.60 
    P 28   33.39     2.82    -23.02    28.02     2.82   28.02    1   -34.   28.     0.      1     0     23.75     45.24 
    P 29   -1.34     0.71     15.14    -8.14     0.71   -8.14    1   -34.   31.   -36.      1   -12     -3.45    -13.14 
    P 30   24.74     0.71    -11.70    15.70     0.71   15.70    1   -34.   67.   -12.      1    -4      6.66     25.35 
    P 31   15.18     0.71     -2.14     7.14     0.71    7.14    1   -34.   43.   -21.      1    -7      3.03     11.53 
    P 32   42.46     0.71    -30.67    33.67     0.71   33.67    1   -34.   52.     6.      1     2     14.27     54.37 
    P 33   52.56     0.71    -41.37    45.37     0.71   45.37    1   -34.   25.    18.      1     6     19.23     73.26 
    P601   42.15     0.00    -28.25    33.25     0.00   33.25    1   -34.   13.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P603   56.49     0.00    -44.39    49.39     0.00   49.39    1   -34.   25.    21.      1     7      0.00      0.00 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOK11.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P605   63.33     0.00    -50.23    55.23     0.00   55.23    1   -34.   10.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P606   61.44     0.00    -49.34    54.34     0.00   54.34    1   -34.    4.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P608   53.26     0.00    -40.46    45.46     0.00   45.46    1   -34.    4.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P610   71.35     0.00    -58.95    63.95     0.00   63.95    1   -34.   13.    36.      1    12      0.00      0.00 
    P611   73.91     0.00    -59.96    64.96     0.00   64.96    1   -34.   -5.    36.      1    12      0.00      0.00 
    P612   68.08     0.00    -55.68    60.68     0.00   60.68    1   -34.   -5.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P613   44.59     0.00    -30.69    35.69     0.00   35.69    1   -34.   -2.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P615   67.34     0.00    -54.24    59.24     0.00   59.24    1   -34.   25.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P616   81.36     0.00    -69.26    74.26     0.00   74.26    1   -34.    1.    45.      1    15      0.00      0.00 
    P617   84.92     0.00    -73.42    78.42     0.00   78.42    1   -34.  -14.    51.      1    17      0.00      0.00 
    P618   83.60     0.00    -69.70    74.70     0.00   74.70    1   -34.  -20.    45.      1    15      0.00      0.00 
    P620   87.22     0.00    -73.32    78.32     0.00   78.32    1   -34.  -14.    51.      1    17      0.00      0.00 
    P622   89.64     0.00    -77.74    82.74     0.00   82.74    1   -34.  -20.    54.      1    18      0.00      0.00 
    P623   87.00     0.00    -73.10    78.10     0.00   78.10    1   -34.  -23.    51.      1    17      0.00      0.00 
    P624   91.57     0.00    -78.67    83.67     0.00   83.67    1   -34.  -20.    54.      1    18      0.00      0.00 
    P625   92.21     0.00    -80.31    85.31     0.00   85.31    1   -34.  -23.    57.      1    19      0.00      0.00 
    P626   91.28     0.00    -77.38    82.38     0.00   82.38    1   -34.  -26.    54.      1    18      0.00      0.00 
    P629   54.41     0.00    -40.51    45.51     0.00   45.51    1   -34.  -23.    18.      1     6      0.00      0.00 
    P631   84.09     0.00    -71.99    76.99     0.00   76.99    1   -34.   13.    48.      1    16      0.00      0.00 
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    P632   88.19     0.00    -76.09    81.09     0.00   81.09    1   -34.  -17.    54.      1    18      0.00      0.00 
    P634   88.10     0.00    -75.00    80.00     0.00   80.00    1   -34.  -23.    51.      1    17      0.00      0.00 
    P635   91.28     0.00    -78.88    83.88     0.00   83.88    1   -34.  -20.    54.      1    18      0.00      0.00 
    P636   88.45     0.00    -74.50    79.50     0.00   79.50    1   -34.  -23.    51.      1    17      0.00      0.00 
    P637   90.63     0.00    -78.23    83.23     0.00   83.23    1   -34.  -20.    54.      1    18      0.00      0.00 
    P639   74.59     0.00    -62.19    67.19     0.00   67.19    1   -34.  -23.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P640   86.38     0.00    -73.28    78.28     0.00   78.28    1   -34.   -8.    51.      1    17      0.00      0.00 
    P641   87.14     0.00    -75.04    80.04     0.00   80.04    1   -34.  -20.    51.      1    17      0.00      0.00 

    
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOK11.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          PROJETO DE EXPLORACAO            PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 P     O     C     O       B   O   M   B   A             
          REBAI-   PERDAS    COTA     PROF.    PERDAS                C O R R E C O E S                          ENERGIA  
    POÇO                     NIVEL    NIVEL            A.M.T.  PRO- SECAO SECAO  CAMARA   PRO- CORRE-                    
          XAMENTO   POÇO   DINAMICO  DINAMICO  TOTAIS          JETO CAP-  REVES- BOMBEA-  JETO CAO    POTENCIA   ANUAL   
                                                               BASE TACAO TIDA   MENTO    BASE SECOES                    
            (M)    (MCA)      (M)      (M)     (MCA)   (MCA)         (M)   (M)    (M)          COLUNA   (CV)     (MWH)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P642   82.79     0.00    -71.29    76.29     0.00   76.29    1   -34.  -20.    48.      1    16      0.00      0.00 
    P644   42.10     0.00    -30.20    35.20     0.00   35.20    1   -34.  -17.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P645   52.03     0.00    -38.13    43.13     0.00   43.13    1   -34.   25.    15.      1     5      0.00      0.00 
    P646   63.60     0.00    -50.70    55.70     0.00   55.70    1   -34.   16.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P647   70.85     0.00    -58.95    63.95     0.00   63.95    1   -34.    4.    36.      1    12      0.00      0.00 
    P648   70.58     0.00    -56.68    61.68     0.00   61.68    1   -34.   -5.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P651   74.66     0.00    -62.76    67.76     0.00   67.76    1   -34.   -2.    39.      1    13      0.00      0.00 
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    P652   39.55     0.00    -25.65    30.65     0.00   30.65    1   -34.   -8.     3.      1     1      0.00      0.00 
    P656   68.78     0.00    -54.88    59.88     0.00   59.88    1   -34.   28.    30.      1    10      0.00      0.00 
    P658   75.59     0.00    -63.59    71.59     0.00   71.59    1     0.    1.    42.      1    14      0.00      0.00 
 
 
                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   33.7405 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................   9861.95 MWH 

                             TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........   1539.33 KW 
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ANEXO 13.8xi – SIMULAÇÃO:  PORTOM13.OUT 

35 POÇOS 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 

HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOM13.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   

1 
- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    P  1-POÇO P02.CD-GRUSSAI TREVO           287598.    597105.       5.00           12.50             172.    97.   
    P  2-POÇO P03.CD-GRUSSAI SESC            289404.    600376.       7.00           12.25             205.   111.   
    P  3-POÇO P04.CD-PRAIA ACU 1             293816.    577635.       4.00           11.50             205.   127.   
    P  4-POÇO P05.CD-ATAFONA                 291324.    607243.       8.00           11.95             188.    80.   
    P  5-POÇO P06.CD-CAJUEIRO                282277.    596833.       4.00           13.30             176.   136.   
    P  6-POÇO P07.CD-GRUSSAI ILHA            289974.    597691.       6.00           12.05             219.   172.   
    P  7-POÇO P08.CD-PIPEIRAS                278528.    587080.       6.00           12.25             292.   115.   
    P  8-POÇO P01.SBJ MATO ESCURO            287596.    577430.       5.00           12.60             234.   102.   
    P  9-POÇO P01.PA MINAS RIO               290848.    585514.       5.00           12.00             264.   187.   
    P 10-POÇO P02.PA OSX1                    293432.    580264.       4.00           11.75             220.   150.   
    P 11-POÇO P03.PA OSX2                    293074.    580882.       5.00           12.00             262.   142.   
    P 12-POÇO P04.PA ESC. LLX                291029.    583629.       3.00           12.00             264.   204.   
    P 13-POÇO P08.PA PESQ. P02               291062.    580923.       8.00           12.00             255.   120.   
    P 14-POÇO P09.PA PESQ. P01               284728.    587645.       5.00           12.95             252.   151.   
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    P 15-POÇO P05.PA TECNINIP                291617.    579861.       3.00           11.95             252.   151.   
    P 16-POÇO P06.PA 0SX3                    292742.    582007.       4.00           11.70             252.   151.   
    P 17-POÇO P07.PA NOV.                    291500.    580053.       6.00           11.95             252.   151.   
    P 18-POÇO P07B.PA VISITANTE              291238.    588112.       5.00           11.95             252.   151.   
    P 19-POÇO P10.PA NOVO-P2b                292218.    578791.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 20-POÇO P11.PA NOVO-P2c                290000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 21-POÇO P12.PA NOVO                    290000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 22-POÇO P13.PA NONO                    290000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 23-POÇO P14.PA NOVO                    290000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P206-POÇO P15.PA NOVO                    290000.     58442.       3.00           12.05             252.   151.   
    P207-POÇO P16.PA NOVO                    290000.    584922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P208-POÇO P17.PA NOVO                    290000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   

     
 
 
 

COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE ACU 
ESTUDO  HIDROGEOLOGICO  DA REGIAO DE IMPLANTACAO DO PROJETO 

======================================================================================================================= 
 
                   ***  PROGRAMA SIMAQ - SIMULACAO ANALITICA DE EXPLORACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS  *** 
 
 
HIPOTESE - ARQUIVO: PORTOM13.OUT       - SIMULAÇAO PIEZOMET. AGO2013          DEFINICAO DOS POÇOS              PAG.   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                         
                                                 COORDENADAS ABSOLUTAS              COTA               PROFUNDIDADE      
                                                                                    NIVEL                                
      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P209-POÇO P18.PA NONO                    290000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P210-POÇO P19.PA NOVO                    290000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P211-POÇO P20.PA NOVO                    291000.    582422.       3.00           12.05             252.   151.   
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    P212-POÇO P21.PA NOVO                    291000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P213-POÇO P22.PA NOVO                    291000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P214-POÇO P23.PA NONO                    291000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P215-POÇO P24.PA NOVO                    291000.    584422.       4.00           12.05             252.   151.  
    P216-POÇO P25.PA NOVO                    291000.    584922.       3.00           12.05             252.   151.   
    P217-POÇO P26.PA NOVO                    291000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P218-POÇO P27.PA NOVO                    291000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P219-POÇO P28.PA NONO                    291000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P220-POÇO P29.PA NOVO                    291000.    586922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P221-POÇO P30.PA NOVO                    292000.    582422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P222-POÇO P31.PA NOVO                    292000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P223-POÇO P32.PA NOVO                    292000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P224-POÇO P33.PA NONO                    292000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P225-POÇO P34.PA NOVO                    292000.    584422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P226-POÇO P35.PA NOVO                    292000.    584922.       3.00           12.05             252.   151.   
    P227-POÇO P36.PA NOVO                    292000.    585422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P228-POÇO P37.PA NOVO                    292000.    585922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P229-POÇO P38.PA NONO                    292000.    586422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P230-POÇO P39.PA NOVO                    292000.    586922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P231-POÇO P40.PA NOVO                    289000.    582422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P232-POÇO P41.PA NOVO                    289000.    582922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P233-POÇO P42.PA NONO                    289000.    583422.       4.00           12.05             252.   151.   
    P234-POÇO P43.PA NOVO                    289000.    583922.       4.00           12.05             252.   151.   
    P235-POÇO P44.PA NOVO                    289000.    584422.       3.00           12.05             252.   151.   
    P 25-CENTRO BOMB. ATAFONA-ATF            290000.    607000.       4.00           12.05             252.   151.   
    P 26-CENTRO B0MB. GRUSSAI-GRU            289000.    599000.       3.00           12.10             252.   151.   
    P 27-CENTRO BOMB. PERIGOSO-PER           287000.    603000.       4.00           12.55             252.   151.   
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    P 28-CENTRO BOMB. CAJUEIRO-CAJ           283000.    597000.       5.00           13.20             252.   151.   
    P 29-CENTRO BOMB. BARCELOS-BAR           274000.    591000.       7.00           14.50             252.   151.   
    P 30-CENTRO BOMB. PIPEIRAS               280000.    588000.       4.00           13.75             252.   151.   
    P 31-CENTRO BOMB.SABONETE                279500.    571500.       5.00           13.75             252.   151.   
    P 32-CENTO BOMB. MATO ESCURO             288000.    576000.       3.00           12.50             252.   151.   
    P 33-CENTO BOMB. PRAIAS ACU              293000.    577000.       4.00           11.90             252.   151. 
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      I D E N T I F I C A C A O                 X          Y           Z           ESTATICO          TOTAL  REVESTIDA    
                                                                                                                         
                                               (M)        (M)         (M)            (M)              (M)      (M)       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    P  9  104.59     0.20    -92.79    97.79     0.20   97.79    1   -58.  -45.    69.      1    23     22.33     56.62 
    P 10   78.92     0.29    -67.47    71.47     0.29   71.47    1   -65.   -2.    42.      1    14     19.59     39.75 
    P 11   86.25     0.82    -75.07    80.07     0.82   80.07    1   -15.  -12.    51.      1    17     36.61     74.29 
    P 12  109.97     0.82    -98.78   101.78     0.82  101.78    1   -75.  -29.    72.      1    24     46.43     94.24 
    P 13   91.13     1.03    -80.16    88.16     1.03   88.16    1     0.   12.    60.      1    20     45.23    229.62 
    P 14   62.30     1.03    -50.38    55.38     1.03   55.38    1   -34.  -60.    27.      1     9     28.41    144.25 
    P 15   81.89     0.46    -70.40    73.40     0.46   73.40    1   -34.    4.    45.      1    15     25.09     44.51 
    P 16   91.33     0.46    -80.09    84.09     0.46   84.09    1   -34.  -14.    57.      1    19     28.75    109.51 
    P 17   83.15     0.46    -71.66    77.66     0.46   77.66    1   -34.  -26.    48.      1    16     26.55    101.13 
    P 18   86.53     0.46    -75.04    80.04     0.46   80.04    1   -34.  -17.    51.      1    17     27.36     83.39 
    P 19   77.96     1.03    -66.95    69.95     1.03   69.95    1   -34.  -20.    42.      1    14     35.87    218.62 
    P 20  100.81     1.03    -89.79    93.79     1.03   93.79    1   -34.  -11.    66.      1    22     48.10    293.14 
    P 21  104.46     1.03    -93.44    97.44     1.03   97.44    1   -34.  -35.    69.      1    23     49.97    304.54 
    P 22  106.60     1.03    -95.58    99.58     1.03   99.58    1   -34.  -38.    72.      1    24     51.07    311.24 
    P 23  107.21     1.03    -96.19   100.19     1.03  100.19    1   -34.  -41.    72.      1    24     51.38    313.15 
    P206   13.70     1.03     -2.68     5.68     1.03    5.68    1   -34.  -41.   -24.      1    -8      2.91     17.76 
    P207  106.10     1.03    -95.08    99.08     1.03   99.08    1   -34.   55.    72.      1    24     50.81    309.69 
    P208  105.45     1.03    -94.44    98.44     1.03   98.44    1   -34.  -41.    69.      1    23     50.48    307.66 
    P209  103.02     1.03    -92.01    96.01     1.03   96.01    1   -34.  -38.    69.      1    23     49.23    300.07 
    P210   99.45     1.03    -88.43    92.43     1.03   92.43    1   -34.  -38.    63.      1    21     47.40    288.89 
    P211  103.05     1.03    -92.03    95.03     1.03   95.03    1   -34.  -32.    66.      1    22     48.73    297.02 
    P212  106.96     1.03    -95.94    99.94     1.03   99.94    1   -34.  -35.    72.      1    24     51.25    312.37 
    P213  110.05     1.03    -99.04   103.04     1.03  103.04    1   -34.  -41.    75.      1    25     52.84    322.04 
    P214  111.03     1.03   -100.01   104.01     1.03  104.01    1   -34.  -44.    75.      1    25     53.34    325.10 
    P215  110.74     1.03    -99.72   103.72     1.03  103.72    1   -34.  -44.    75.      1    25     53.19    324.17 
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    P216  110.13     1.03    -99.11   102.11     1.03  102.11    1   -34.  -44.    75.      1    25     52.37    319.16 
    P217  109.74     1.03    -98.72   102.72     1.03  102.72    1   -34.  -44.    75.      1    25     52.68    321.06 
    P218  107.10     1.03    -96.08   100.08     1.03  100.08    1   -34.  -44.    72.      1    24     51.32    312.80 
    P219  103.59     1.03    -92.57    96.57     1.03   96.57    1   -34.  -41.    69.      1    23     49.52    301.83 
    P220   99.13     1.03    -88.11    92.11     1.03   92.11    1   -34.  -38.    63.      1    21     47.24    287.89 
    P221  100.95     1.03    -89.93    92.93     1.03   92.93    1   -34.  -32.    63.      1    21     47.66    290.46 
    P222  104.03     1.03    -93.01    97.01     1.03   97.01    1   -34.  -32.    69.      1    23     49.75    303.22 
    P223  106.18     1.03    -95.16    99.16     1.03   99.16    1   -34.  -38.    72.      1    24     50.85    309.94 
    P224  107.27     1.03    -96.25   100.25     1.03  100.25    1   -34.  -41.    72.      1    24     51.41    313.33 
    P225  107.57     1.03    -96.55   100.55     1.03  100.55    1   -34.  -41.    72.      1    24     51.56    314.27 
    P226  107.09     1.03    -96.07    99.07     1.03   99.07    1   -34.  -41.    72.      1    24     50.81    309.65 
    P227  106.52     1.03    -95.50    99.50     1.03   99.50    1   -34.  -41.    72.      1    24     51.02    310.98 
    P228  104.50     1.03    -93.49    97.49     1.03   97.49    1   -34.  -41.    69.      1    23     49.99    304.69 
    P229  101.65     1.03    -90.63    94.63     1.03   94.63    1   -34.  -38.    66.      1    22     48.53    295.76 
    P230   97.80     1.03    -86.79    90.79     1.03   90.79    1   -34.  -35.    63.      1    21     46.56    283.76 
    P231   94.64     1.03    -83.62    87.62     1.03   87.62    1   -34.  -32.    60.      1    20     44.93    273.86 
    P232   97.69     1.03    -86.67    90.67     1.03   90.67    1   -34.  -29.    63.      1    21     46.50    283.39 
    P233   99.41     1.03    -88.40    92.40     1.03   92.40    1   -34.  -32.    63.      1    21     47.38    288.79 
    P234   99.92     1.03    -88.90    92.90     1.03   92.90    1   -34.  -32.    63.      1    21     47.64    290.36 
    P235   99.13     1.03    -88.12    91.12     1.03   91.12    1   -34.  -32.    63.      1    21     46.73    284.79 
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    P 25   40.21    17.64    -45.80    49.80    17.64   49.80    1   -34.  -32.    21.      1     7    105.56    132.99 
    P 26   45.54    11.29    -44.73    47.73    11.29   47.73    1   -34.   10.    18.      1     6     80.93    124.49 
    P 27   42.20     0.71    -30.36    34.36     0.71   34.36    1   -34.   13.     6.      1     2     14.57     55.48 
    P 28   35.33     2.82    -24.95    29.95     2.82   29.95    1   -34.   25.     0.      1     0     25.39     48.37 
    P 29   -2.25     0.71     16.05    -9.05     0.71   -9.05    1   -34.   31.   -39.      1   -13     -3.84    -14.61 
    P 30   26.95     0.71    -13.91    17.91     0.71   17.91    1   -34.   70.   -12.      1    -4      7.59     28.92 
    P 31   16.33     0.71     -3.29     8.29     0.71    8.29    1   -34.   43.   -21.      1    -7      3.51     13.38 
    P 32   47.44     0.71    -35.64    38.64     0.71   38.64    1   -34.   52.     9.      1     3     16.38     62.40 
    P 33   58.12     0.71    -46.93    50.93     0.71   50.93    1   -34.   22.    21.      1     7     21.59     82.24 
    P601   46.05     0.00    -32.15    37.15     0.00   37.15    1   -34.   10.     9.      1     3      0.00      0.00 
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    P603   61.91     0.00    -49.81    54.81     0.00   54.81    1   -34.   22.    27.      1     9      0.00      0.00 
    P605   68.96     0.00    -55.86    60.86     0.00   60.86    1   -34.    4.    33.      1    11      0.00      0.00 
    P608   59.07     0.00    -46.27    51.27     0.00   51.27    1   -34.   -2.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P610   78.42     0.00    -66.02    71.02     0.00   71.02    1   -34.    7.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P611   80.60     0.00    -66.65    71.65     0.00   71.65    1   -34.  -11.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P612   74.15     0.00    -61.75    66.75     0.00   66.75    1   -34.  -11.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P613   49.86     0.00    -35.96    40.96     0.00   40.96    1   -34.   -8.    12.      1     4      0.00      0.00 
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    P615   76.24     0.00    -63.14    68.14     0.00   68.14    1   -34.   19.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P617   93.68     0.00    -82.18    87.18     0.00   87.18    1   -34.   -8.    60.      1    20      0.00      0.00 
    P618   93.29     0.00    -79.39    84.39     0.00   84.39    1   -34.  -29.    57.      1    19      0.00      0.00 
    P620   95.15     0.00    -81.25    86.25     0.00   86.25    1   -34.  -26.    57.      1    19      0.00      0.00 
    P623   94.91     0.00    -81.01    86.01     0.00   86.01    1   -34.  -26.    57.      1    19      0.00      0.00 
    P624  101.12     0.00    -88.22    93.22     0.00   93.22    1   -34.  -26.    66.      1    22      0.00      0.00 
    P625  101.26     0.00    -89.36    94.36     0.00   94.36    1   -34.  -35.    66.      1    22      0.00      0.00 
    P626  101.32     0.00    -87.42    92.42     0.00   92.42    1   -34.  -35.    63.      1    21      0.00      0.00 
    P629   62.36     0.00    -48.46    53.46     0.00   53.46    1   -34.  -32.    24.      1     8      0.00      0.00 
    P631   96.60     0.00    -84.50    89.50     0.00   89.50    1   -34.    7.    60.      1    20      0.00      0.00 
    P634   99.81     0.00    -86.71    91.71     0.00   91.71    1   -34.  -29.    63.      1    21      0.00      0.00 
    P635  100.36     0.00    -87.96    92.96     0.00   92.96    1   -34.  -32.    63.      1    21      0.00      0.00 
    P636   97.00     0.00    -83.05    88.05     0.00   88.05    1   -34.  -32.    60.      1    20      0.00      0.00 
    P637   99.83     0.00    -87.43    92.43     0.00   92.43    1   -34.  -29.    63.      1    21      0.00      0.00 
    P639   81.78     0.00    -69.38    74.38     0.00   74.38    1   -34.  -32.    45.      1    15      0.00      0.00 
    P641   96.91     0.00    -84.81    89.81     0.00   89.81    1   -34.  -14.    60.      1    20      0.00      0.00 
    P642   91.73     0.00    -80.23    85.23     0.00   85.23    1   -34.  -29.    57.      1    19      0.00      0.00 
    P644   47.65     0.00    -35.75    40.75     0.00   40.75    1   -34.  -26.    12.      1     4      0.00      0.00 
    P645   59.69     0.00    -45.79    50.79     0.00   50.79    1   -34.   19.    21.      1     7      0.00      0.00 
    P646   74.31     0.00    -61.41    66.41     0.00   66.41    1   -34.   10.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P647   77.92     0.00    -66.02    71.02     0.00   71.02    1   -34.   -8.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P648   80.53     0.00    -66.63    71.63     0.00   71.63    1   -34.  -11.    42.      1    14      0.00      0.00 
    P651   82.65     0.00    -70.75    75.75     0.00   75.75    1   -34.  -11.    48.      1    16      0.00      0.00 
    P652   44.54     0.00    -30.64    35.64     0.00   35.64    1   -34.  -17.     6.      1     2      0.00      0.00 
    P656   76.18     0.00    -62.28    67.28     0.00   67.28    1   -34.   25.    39.      1    13      0.00      0.00 
    P658   84.20     0.00    -72.20    80.20     0.00   80.20    1     0.   -8.    51.      1    17      0.00      0.00 
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                                   TOTAL VOLUME BOMBEADO ANUAL ........   37.6825 HM3 
                                   TOTAL ENERGIA ANUAL ................  12298.00 MWH 

                            TOTAL POTENCIA INSTALADA ...........   1870.94 KW 
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ANEXO 13.9   

Demanda Futura de Água do Superporto do Açu 
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 ANEXO C-3 

ANEXO C-3 

 

INSTRUMENTAL DA PESQUISA SOCIOECONÔMICA: ROTEIROS SEMI-ESTRUTURADOS 



ROTEIRO PARA CONVERSA COM ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

São João da Barra, RJ 

 

Instituição:       Data:  

Entrevistado/ Cargo:      Entrevistador:  

 

Informações: 

1. Qual é a principal área de atuação da Associação? 

2. Quais são as principais demandas dos moradores do bairro? 

3. Relação com organizações não governamentais. 

4. Quais são as atividades produtivas de maior destaque na área? 

5. Situação de infraestrutura (saúde, educação, transportes, etc)? 

6. Principais mudanças que ocorreram na região em relação à economia local nos últimos 5 a 10 anos 

(avanços, retrocessos, o que falta melhorar)? 

7. Como a chegada do empreendimento (UTE a Gás) pode influenciar os moradores de São João da 

Barra e, mais especificamente, deste bairro (positiva e negativamente)? 

8. Como é a relação da população local com os empreendedores da região? 

  



ROTEIRO PARA CONVERSA COM COLÔNIA DE PESCADORES 

São João da Barra, RJ 

 

Instituição:       Data:  

Entrevistado/ Cargo:      Entrevistador:  

 

Informações: 

1. Quais as principais atividades/projetos desenvolvidos pela Colônia? 

a. Distritos/ locais onde são desenvolvidos 

b. Quantos Afiliados/ quantos pescadores no  município 

c. Informações gerais 

d. Qual o perfil da demanda/ público que será atendido? 

e. Posicionamento e expectativas em relação a este projeto 

f. Aspectos facilitadores 

g. Quais poderiam ser os principais entraves ao projeto  

2. Quais as principais áreas de pesca do município? (Utilizar mapa para tentar delimitar produção e 

área).  

3. Quais os principais tipos pescado? 

4. Quais as principais técnicas e petrechos de pesca? 

5. Como é feita a comercialização (local, para outros municípios)?  

6. Existem conflitos entre a pesca e outras atividades (indústria, turismo)? 

7. Relação com organizações não governamentais ou outras associações.  

8. Situação dos profissionais ligados à pesca. 

9. Quais as principais reivindicações da instituição?  

10. Principais mudanças que ocorreram na região nos últimos 5 a 10 anos (avanços, retrocessos, o que 

falta melhorar)? 

11. Principais mudanças que ocorreram na atividade pesqueira nos últimos 5 a 10 anos? 

12. Como os novos empreendimentos instalados no município influenciam a atividade? 

  



ROTEIRO PARA CONVERSA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

São João da Barra, RJ 

Secretário: Pedro Nilson Alves Berto 

 

Instituição: Secretaria Municipal de Agricultura   Data:  

Entrevistado/ Cargo:      Entrevistador:  

 

Informações: 

1. Quais as principais atividades/projetos desenvolvidos pela Secretaria? 

2. Programas e ações (Federal, Estadual, Municipal), desenvolvidos no município: 

a. Distritos/ locais onde os programas são desenvolvidos 

b. Informações gerais sobre os programas/ ações? 

c. Qual o perfil da demanda/ público que será atendido? 

d. Há articulações com outras secretarias envolvidas nos projetos? 

e. Posicionamento e expectativas da instituição em relação a este projeto 

f. Aspectos facilitadores 

g. Quais poderiam ser os principais entraves ao projeto  

3. Quais as principais regiões produtoras do município? (Utilizar mapa para tentar delimitar produção 

e área).  

4. Quais áreas precisam ser estimuladas? Quais áreas onde a agricultura deve ser coibida? (utilizar 

mapa de uso do solo) 

5. Quais são os principais produtos agropecuários no município? Como é feito o 

escoamento/comercialização? 

6. Existe alguma forma de associativismo (cooperativas rurais, sindicatos rurais, pecuária)?  

7. Existem conflitos entre agropecuária e outras atividades (indústria, turismo)? 

8. Relação com organizações não governamentais. Contato? 

9. Situação dos profissionais ligados à agricultura e à pecuária. 

10. Principais mudanças que ocorreram na região na área (O que melhorou, o que falta melhorar) 

11. Quais são, atualmente, as principais demandas da pasta? 

12. Como a implantação de uma UTE a gás poderá afetar a atividade agropecuária?  

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 

Secretário: Pedro Nilson Alves Berto 

Subsecretário: Domingos Martins de Souza 

Rua Barão de Barcelos, n°88  

Tel.: 

 

 

  



ROTEIRO PARA CONVERSA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 

São João da Barra, RJ 

Secretário: Kleiton Luiz Calado da Rosa 

 

Instituição: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos Data:  

Entrevistado/ Cargo:       Entrevistador:  

 

Informações: 

1. Quais as principais atividades/projetos desenvolvidos pela Secretaria? 

2. Programas e ações (Federal, Estadual, Municipal), desenvolvidos no município: 

a. Distritos/ locais onde os programas são desenvolvidos 

b. Informações gerais sobre os programas/ ações? 

c. Qual o perfil da demanda/ público que será atendido? 

d. Há articulações com outras secretarias envolvidas nos projetos (mobilidade, cultura, saúde, 

habitação)? 

e. Posicionamento e expectativas da instituição em relação a este projeto 

f. Aspectos facilitadores 

g. Quais poderiam ser os principais entraves ao projeto  

3. Relação com organizações não governamentais e associações. 

4. Quantas e quais são as (principais) organizações e associações de defesa do meio ambiente? 

5. Principais mudanças que ocorreram na região na área (avanços, retrocessos, o que falta melhorar).  

6. Quais são, atualmente, as principais demandas/desafios da pasta? 

7. Em termos ambientais, o que mudou no município nos últimos 5 a 10 anos? 

8. Como projetos como a UTE em questão afetam a população local e o meio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: 

Secretário: Kleyton Luiz Calado da Rosa 

Subsecretário: Jorge Antônio Assumpção Nunes 

Coordenador Geral de Meio Ambiente: Isabel Christina Gregório da Silva 

Telefone: (22) 2741-7878 (ramal: 261)  

Endereço: Calçadão Dirceu da Graça Raposo, 39 Altos- Centro.  

 

 

  



ROTEIRO PARA CONVERSA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA 

São João da Barra, RJ 

 

Instituição: Secretaria Municipal de Pesca   Data:  

Entrevistado/ Cargo:      Entrevistador:  

 

Informações: 

1. Quais as principais atividades/projetos desenvolvidos pela Secretaria? 

2. Programas e ações (Federal, Estadual, Municipal), desenvolvidos no município: 

a. Distritos/ locais onde os programas são desenvolvidos 

b. Informações gerais sobre os programas/ ações? 

c. Qual o perfil da demanda/ público que será atendido? 

d. Há articulações com outras secretarias envolvidas nos projetos? 

e. Posicionamento e expectativas da instituição em relação a este projeto 

f. Aspectos facilitadores 

g. Quais poderiam ser os principais entraves ao projeto  

3. Quais as principais áreas de pesca do município? (Utilizar mapa para tentar delimitar produção e 

área).  

4. Como é feita a comercialização (local, para outros municípios)?  

5. Existem conflitos entre a pesca e outras atividades (indústria, turismo)? 

6. Relação com organizações não governamentais ou associações. Contato? 

7. Quantas e quais são as (principais) associações de pesca do município? 

8. Situação dos profissionais ligados à pesca. 

9. Principais mudanças que ocorreram na região nos últimos 5 a 10 anos (avanços, retrocessos, o que 

falta melhorar)? 

10. Quais são, atualmente, as principais demandas da pasta? 

11. Como é vista a chegada de uma UTE a Gás no município? Quais as principais preocupações em 

relação a atividade? 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: 

Subsecretário: Joel Pinto Serra 

Telefone: (22) 27412798 

Endereço: Rua Jorge Moreira da Costa, nº 16- Atafona.  

 

 

 

  



ROTEIRO PARA CONVERSA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

São João da Barra, RJ 

Secretário: Sidney Salgado dos Santos 

 

Instituição: Secretaria Municipal de Planejamento  Data:  

Entrevistado/ Cargo:      Entrevistador:  

 

Informações: 

1. Quais as principais atividades/projetos desenvolvidos pela Secretaria? 

2. Programas e ações (Federal, Estadual, Municipal), desenvolvidos no município: 

a. Distritos/ locais onde os programas são desenvolvidos 

b. Informações gerais sobre os programas/ ações? 

c. Qual o perfil da demanda/ público que será atendido? 

d. Há articulações com outras secretarias envolvidas nos projetos? 

e. Posicionamento e expectativas da instituição em relação a este projeto 

f. Aspectos facilitadores 

g. Quais poderiam ser os principais entraves ao projeto  

3. Relação com organizações não governamentais. 

4. Quais são os setores de maior destaque na economia município (indústria, turismo)? E os que 

possuem maior potencial? 

5. Qual a situação atual dos instrumentos urbanísticos (PDM, LUOP)? 

6. Quais são os principais vetores de expansão no município? 

7. Como está o comportamento do mercado imobiliário nos últimos anos (preços, taxa de ocupação)? 

8. Principais mudanças que ocorreram na região em relação à economia local nos últimos 5 a 10 anos 

(avanços, retrocessos, o que falta melhorar)? 

9. Quais são, atualmente, as principais demandas da pasta? 

10. Acredita que pode haver uma mudança no perfil econômico do município e da região Norte 

Fluminense com os novos empreendimentos industriais e logísticos que estão sendo construídos? 

11. Como a chegada do empreendimento (UTE a Gás) pode influenciar a economia de São João da 

Barra (positiva e negativamente)?Quais os efeitos sobre a cidade? 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 

Secretário: Sidney Salgado dos Santos 

Subsecretário: José Felipe Quintanilha França  

Coordenador Geral de Tecnologia: 

Telefone: (22) 27417878 (ramal: 264) 

Endereço: Calçadão Dirceu de Graça Raposo.  

 

 

 

 

  



ROTEIRO PARA CONVERSA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

São João da Barra, RJ 

Secretário: Luiz Paulo Ferreira Madureira 

 

Instituição: Secretaria Municipal de Trabalho e Renda  Data:  

Entrevistado/ Cargo:      Entrevistador:  

 

Informações: 

1. Quais as principais atividades/projetos desenvolvidos pela Secretaria? 

2. Programas e ações (Federal, Estadual, Municipal), desenvolvidos no município: 

a. Distritos/ locais onde os programas são desenvolvidos 

b. Informações gerais sobre os programas/ ações? 

c. Qual o perfil da demanda/ público que será atendido? 

d. Há articulações com outras secretarias envolvidas nos projetos? 

e. Posicionamento e expectativas da instituição em relação a este projeto 

f. Aspectos facilitadores 

g. Quais poderiam ser os principais entraves ao projeto  

3. Relação com organizações não governamentais (Sebrae, curso de capacitação). 

4. Quais são os setores que mais geram empregos no município? 

5. Qual a participação das atividades tradicionais (pesca e a agricultura) na economia local? 

6. Situação dos profissionais nos diferentes setores produtivos.  

7. Como se encontra a situação do desemprego no município? 

8. E a formalização do mercado de trabalho? 

9. Há muita migração em função de postos de trabalho (pessoas chegando/saindo)? 

10. Principais mudanças que ocorreram na região em relação à situação de emprego e renda da 

população nos últimos 5 a 10 anos (avanços, retrocessos, o que falta melhorar)? 

11. A população local foi absorvida pelas oportunidades geradas nos últimos anos? 

12. Como você avalia a eficácia dos Programas ligados a emprego e renda propostos pelos 

empreendimentos prévios? 

13. Quais são, atualmente, os principais desafios da pasta? 

14. Como a chegada do empreendimento (UTE a Gás) pode influenciar o mercado de trabalho (positiva 

e negativamente)? 

 

 

 

 



 

 

ANEXO: 

Secretário: Luiz Paulo Ferreira Madureira 

Subsecretário: Antônio Lopes Neves 

Telefone: (22) 27417878 - Ramal: 316 

Endereço: Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho, nº 126, 2º andar.  
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ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA (EDA) 
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ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

 

UTE NOVO TEMPO 

 

SÃO JOÃO DA BARRA/RJ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse documento é elaborar um estudo para a avaliação dos impactos causados 

na qualidade do ar pela operação da UTE Novo Tempo, utilizando o gás natural como 

combustível e considerando-se a tecnologia de ciclo combinado, com a sobreposição do 

Ciclo Brayton (ciclo de Turbinas a Gás) ao Ciclo Rankine (ciclo de Turbinas a Vapor).  

 

Também, foram avaliados os impactos da UTE em conjunto com os demais 

empreendimentos instalados e a serem instalados no Clipa que possuem processo de 

licenciamento ambiental. 

 

A UTE a ser instalada na região do Porto do Açu é constituída de 2 blocos idênticos, cada 

um composto de três (03) turbinas a gás com gerador, três (03) caldeiras de recuperação de 

calor, e uma (01) turbina a vapor com gerador (configuração 3x3x1). 

 

A operação é em ciclo combinado, utilizando turbogeradores a gás (TG) do tipo “heavy duty”, 

cada um associado a uma caldeira de recuperação de calor (HRSG) de três níveis de 

pressão que alimentam turbogeradores a vapor de condensação (TV).  

 

O projeto prevê como suprimento de gás natural para queima nas turbinas a regaseificação 

do Gás Natural Liquefeito (GNL), proveniente de terminal a ser instalado também no Porto 

do Açu;  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 

Uma vez que o único combustível utilizado é o gás natural, os principais poluentes 

atmosféricos emitidos pelas turbinas são os óxidos de nitrogênio (NOx) e, em quantidades 

mais reduzidas, também são gerados o monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos e os 

gases que contribuem para o aumento do efeito estufa: CO2 (dióxido de carbono), N2O (óxido 

nitroso) e CH4 (metano). De fato, somente as emissões de NOx são razoavelmente 

significativas. 

 

As principais fontes de emissão de poluentes para a atmosfera, provenientes da operação 

da UTE são as 6 (seis) chaminés das turbinas, cujas características físicas são apresentadas 

no Quadro 1. 
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Quadro 1: Características físicas das 6 fontes de emissão da UTE 

 

Fonte Turbinas 1 a 6 

Altura (m) 60,0 

Diâmetro (m) 5,6 

Temperatura (°K) 351,3 

Velocidade de saída dos gases (m/s) 29,41 

Taxa de emissão de NOx (g/s) 28,15 

Taxa de emissão de CO (g/s) 5,91 

Taxa de emissão de Hidrocarbonetos (g/s) 11,26 

 

3. SIMULAÇÕES DOS IMPACTOS DAS EMISSÕES 

 

A qualidade do ar ambiente é função das características das fontes de emissão, da 

quantidade e tipo de poluente emitido e das situações microclimáticas, que não só atuam 

diretamente nos mecanismos de dispersão, como também podem agravar ou atenuar as 

concentrações de poluentes do ar numa determinada região. 

 

A dispersão atmosférica de poluentes é função de um conjunto de parâmetros 

meteorológicos que atuam simultaneamente no sentido de transportar, dispersar e/ou 

concentrar os níveis de poluição em uma determinada região. 

 

Os principais processos atmosféricos, que determinam o potencial de dispersão atmosférica, 

dependem das condições meteorológicas e da turbulência atmosférica, ocasionadas pela 

interação entre as diversas escalas do movimento de massas de ar presentes na região. 

 

Com o objetivo de avaliar o impacto das emissões atmosféricas provenientes da operação 

da UTE Novo Tempo, localizada no Complexo Industrial e Portuário do Açu, no município 

de São João da Barra - RJ, bem como de sua operação em conjunto com os demais 

empreendimentos já licenciados ou em processo de licenciamento na região, foi empregada 

a técnica de modelagem matemática. 

 

Com base neste procedimento, desenvolveu-se um estudo de dispersão de poluentes a 

partir das emissões atmosféricas relatadas que permitiu estimar a contribuição dos 

poluentes emitidos na qualidade do ar da área de influência somente da UTE e quando 

avaliada com as demais atividades previstas. 

 

Foi utilizada a versão default do modelo de dispersão AERMOD, desenvolvido e 

recomendado como regulatório pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(US-EPA). Ele é baseado no modelo de pluma gaussiana, onde se admite que a dispersão 

da pluma tem uma distribuição normal ou gaussiana tanto na direção y (transversal à direção 

do vento) como em z (perpendicular à x e y). 
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Este modelo é um aprimoramento do modelo ISC3 (Industrial Source Complex), sendo o seu 

substituto natural, aplicável às áreas urbanas ou rurais, terrenos planos ou com variações 

topográficas, emissões a baixos ou elevados níveis de altitude, contando com a capacidade 

de trabalhar com diferentes tipos de fontes (pontual, área ou volumétrica). 

 

O modelo AERMOD considera a pluma de poluentes em estado estacionário. Na camada 

limite estável, a distribuição da concentração é gaussiana na vertical e horizontal. Contudo, 

na condição de camada limite convectiva, a distribuição horizontal é dada como gaussiana, 

mas a distribuição vertical é descrita por uma função de densidade probabilidade bi-

gaussiana. 

 

O AERMOD também possibilita o cálculo da reentrada de poluentes lançados acima da 

camada limite. Uma das principais melhorias trazidas pelo AERMOD é sua habilidade de 

caracterizar a CLP (camada limite planetária) através de informações de superfície e dados 

de estratificações das camadas simultaneamente. Para descrever a atmosfera, o AERMOD 

utiliza os perfis verticais das variáveis meteorológicas. 

 

O modelo AERMOD é considerado, atualmente, a mais completa e eficiente ferramenta 

utilizada para os estudos de dispersão atmosférica relacionados à avaliação de impactos na 

qualidade do ar. Ele possui características que incorporam e combinam vários algoritmos de 

dispersão, que permitem considerar outras fontes de emissão diferentes de chaminés, 

normalmente utilizados nos modelos tradicionais.  

 

Suas propriedades possibilitam avaliar desde as emissões provenientes das fontes pontuais 

como as chaminés, como também de fontes difusas e emissões fugitivas, originadas no 

transporte, beneficiamento e estocagem de matérias primas e produtos.  

 

4. PREMISSAS DA MODELAGEM 

 

4.1 Área do Estudo 

 

Com base numa imagem Google, que cobre toda a região onde está localizada a UTE, foi 

delimitada a área de estudo, com 51 por 51 km, situada entre as coordenadas UTM a SW: 

266.530/7.557.600 e a NE: 317.530/7.608.600, de acordo com a Figura 1. 

 



  50125-EV-RT002-0 

 

 1-4  

 

 
 

Figura 1: Área de estudo considerada 

 

Por meio de um sistema de coordenadas cartesianas foram traçadas, a cada 500 m, as 

coordenadas em toda a área selecionada. Dessa forma, foram obtidas as posições de cada 

ponto de interesse, fontes de emissão ou receptores, sendo posteriormente plotadas na 

imagem e fornecidas ao modelo de dispersão. Além destes pontos especiais, cada vértice 

do sistema foi considerado como um receptor. Após a execução do modelo, obteve-se como 

resultado as concentrações dos poluentes considerados, em todos estes pontos do sistema 

de coordenadas que abrange a área de estudo, correspondendo a um total de 10.201 locais 

de concentrações estimadas. 

 

4.2 Meteorologia 

 

Foram utilizados para as simulações três anos de dados meteorológicos horários referentes 

ao período de 01/01/2011 até 31/12/2013, das estações meteorológicas localizadas na 

região do Porto do Açu. O arquivo meteorológico gerado, conforme as especificações 

constantes na IT DILAM/CEAM no 11/2015 encontra-se no ANEXO A (formato digital). 
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4.3 Topografia 

 

Para a topografia, foram obtidas e processadas as informações geradas e disponibilizadas 

pela NASA/NGA/USGS referentes ao SRTM3 - Shuttle Radar Topography Mission, relativas 

à região do estudo e gerado o modelo digital de terreno com uma resolução de 90 m.   

 

4.4 Características das fontes de emissão 

 

Foram definidas como fontes de emissão as 6 chaminés das turbinas, com altura de 60 m e 

diâmetro de 5,6 m cada uma. Também, para avaliar o efeito das estruturas físicas, presentes 

na área industrial, na dispersão das plumas de emissão (building downwashing) considerou-

se na modelagem os 2 tanques de água bruta, as 6 caldeiras de recuperação de calor, as 2 

torres de refrigeração e o prédio da administração, conforme Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Vista das principais estruturas da UTE Novo Tempo 

 

As fontes potenciais de emissão de poluentes atmosféricos dos demais empreendimentos 

avaliados em conjunto com a UTE, bem como as respectivas características de emissão 

encontram-se listadas no documento “Estimativa das Emissões Atmosféricas - Inventário” 

(ANEXO B). 

 

Os empreendimentos considerados na modelagem sinérgica com a UTE Novo Tempo 

foram: 

 

 Porto do Açu; 

 Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP); 

 UTE Porto do Açu II a Gás Natural; 

 Terminal Sul (T2) 

 Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL); e 
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 Siderúrgica Norte Fluminense (Ternium). 

 

4.5 Níveis de Referência 

 

Os níveis de referência fornecem suporte para determinar as relações entre as emissões 

dos poluentes (limites de emissão) e os efeitos sobre o meio ambiente (padrões de 

qualidade). Sob o aspecto legal, um dos níveis de referência utilizados é o denominado 

padrão de qualidade do ar. Um padrão de qualidade do ar define legalmente o limite máximo 

para a concentração de um componente atmosférico que garanta a saúde e o bem estar das 

pessoas.   

 

Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos 

por poluentes específicos e são fixados em níveis que possam propiciar uma margem de 

segurança adequada.  

 

No Brasil, os padrões de qualidade do ar foram estabelecidos pela Resolução Conama 03/90 

contemplando os parâmetros: partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, dióxido 

de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e fumaça. 

 

Os padrões estabelecidos são de dois tipos: primários e secundários: Os padrões primários 

de qualidade do ar referem-se às concentrações de poluentes que, uma vez ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde da população. Os padrões secundários de qualidade do ar dizem 

respeito às concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo 

efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à 

flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 

Assim sendo, os resultados obtidos no estudo de simulação são comparados aos padrões 

de qualidade do ar estabelecidos na Resolução Conama 03/90, de acordo com a Quadro 2. 

 

Quadro 2: Padrões de qualidade do ar - Resolução Conama nº 03/90 

 

Poluentes 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão Primário 

(µg/m3) 
Padrão Secundário 

(µg/m3) 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS)  

24 horas 240 150 

MGA 80 60 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
24 horas 365 100 

MAA 80 40 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

1 hora 40.000 40.000 

8 horas 10.000 10.000 

Ozônio (O3) 1 hora 160 160 

Fumaça MAA 60 40 

Partículas Inaláveis (PM10) 
24 horas 150 150 

MAA 50 50 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

1 hora 320 190 

MAA 100 100 
Observações:  
(1) Não deve ser excedida mais de uma vez por ano. 
(2) MGA - Média geométrica anual. 
(3) MAA - Média aritmética anual. 
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A concentração de poluentes no ar é função do acúmulo de substâncias lançadas pelas 

diversas fontes. Logo, outro nível de referência empregado é o padrão de emissão, que nada 

mais é que um limite estabelecido legalmente para a emissão de poluente na fonte. 

 

Esses limites estabelecidos para as fontes de emissão, chamados padrões de emissão, 

quantificam o nível máximo de emissão de um determinado poluente na fonte. No Brasil, a 

Resolução Conama 382/06 estabeleceu limites de emissão para fontes fixas, para vários 

processos produtivos, incluindo-se as turbinas a gás para geração de energia (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Limites de emissão para turbinas a gás - Resolução Conama nº 382/06 

 

Turbina por tipo de combustível NOx(1) (como NO2) CO (1) SOx(1) (como SO2) MP (1) 

Gás natural 50 65 NA NA 

Combustíveis Líquidos 135 NA 200 50 
(1) resultados expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base seca e 15% de excesso deoxigênio. 
N.A. - Não aplicável 

 

Dessa forma, as concentrações da UTE Novo Tempo foram comparadas aos limites 

estabelecidos pela legislação (Quadro 4), que demonstra a conformidade com os padrões. 

 

Quadro 4: Limites de emissão para turbinas a gás: Resolução Conama nº 382/06 

versus Limites de emissão propostos para a UTE Novo Tempo 

 

Concentração de poluentes NOx
(1) (como NO2) CO (1) SOx(1) (como SO2) MP (1) 

RC 382/06 50 65 NA NA 

UTE Novo Tempo 25 9 NA NA 
(1) resultados expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base seca e 15% de excesso de oxigênio. 
N.A. - Não aplicável 

 

5. RESULTADOS 

 

Após o processamento do modelo, obtiveram-se as concentrações estimadas dos poluentes 

considerados, em todos os pontos do sistema de coordenadas que abrange a área de 

estudo, correspondendo a um total de 10.201 locais. O modelo faz a interpolação entre as 

concentrações calculadas em cada ponto, para cada caso, obtendo-se como resultado as 

figuras da área de estudo, contendo as isolinhas de concentração, com a representação da 

dinâmica de dispersão de poluentes na região e a área de influência das emissões da UTE. 

 

Desse modo, o estudo possibilitou avaliar o impacto das emissões inventariadas, 

provenientes da operação somente da UTE e, também, em conjunto com os demais 

empreendimentos instalados e previstos, mediante a comparação dos valores obtidos com 

os padrões de qualidade do ar estabelecidos na Resolução Conama 03/90. 

 

Quando se determina a concentração de um poluente no ar está-se medindo o grau de 

exposição dos receptores, como resultado final do processo de lançamento deste poluente 

por suas fontes de emissão e suas interações na atmosfera, do ponto de vista físico (diluição) 
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e químico (reações químicas). No caso dos estudos de simulação, os resultados gerados 

representam incremento de poluentes do ar nos níveis de concentração verificados na 

região. Esses resultados referem-se às concentrações máximas e médias dos poluentes, 

que podem vir a ocorrer ao nível do solo na região.  

 

Após terem sido processadas as simulações foram obtidos como resultado as 

concentrações de NOx, CO e HCT em todos os pontos do sistema de coordenadas, para 

cada parâmetro, em cada situação considerada.  

 

5.1. Óxidos de Nitrogênio 

 

A concentração dos óxidos de nitrogênio corresponde, basicamente, à soma das 

concentrações de NO e NO2. A legislação ambiental em vigência contempla apenas o 

dióxido de nitrogênio nos limites fixados para proteção da saúde humana. Assim, de acordo 

com a Resolução Conama 03/90, o valor de 320 g/m3, concentração máxima de 1 h, foi 

estabelecido como padrão de qualidade do ar, além do valor de 100 g/m3 como 

concentração média anual. 

 

O Quadro 5 e as Figuras 3 e 4 apresentam os resultados e a localização das concentrações 

máximas de 1 h obtidas através das simulações para a operação isolada da UTE. O Quadro 

6 e as Figuras 5 e 6 fazem o mesmo em relação às concentrações médias anuais. 

 

Quadro 5: Concentração máxima de 1 hora de Óxidos de Nitrogênio 

 
Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 163 290530 x 7586600 

2 162 290530 x 7579600 

3 160 290530 x 7579100 

4 160 290030 x 7578100 

5 159 290530  x 7579600 

6 156 290530 x 7579100 

7 155 291030 x 7585600 

8 155 291030 x 7580600 

9 152 290530 x 7587100 

10 151 290530 x 7586100 

11 149 290030 x 7578600 

12 149 290030 x 7577600 

13 147 289530 x 7582100 

14 147 291030 x 7581100 

15 145 288530 x 7581100 

16 145 290030 x 7587600 

17 144 290030 x 7578100 

18 144 290530 x 7579100 

19 143 291530 x 7581600 

20 143 290030 x 7588100 

21 143 290030 x 7578600 

22 143 291030 x 7580100 

23 143 290030 x 7578100 
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As maiores concentrações máximas de 1 h de NOx, fornecidas pelo modelo matemático de 

dispersão de poluentes, ocuparam cerca de 50 % do padrão de 320 g/m3. 

 

 

 

Figura 3: Isolinhas de concentrações máximas horárias de Óxidos de Nitrogênio 

 

As maiores concentrações de curto período para o NOx ocorrem ao Norte e ao Sul da UTE 

Novo Tempo, próximas à área industrial. 

 

24 142 289530 x 7576600 

25 142 290030 x 7588100 

26 142 290030 x 7578600 

27 141 289030 x 7582100 

28 141 291030 x 7585100 

28 140 290530 x 7579600 

30 138 290530 x 7578600 
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Figura 4: Localização do ponto de ocorrência da concentração máxima horária de 

Óxidos de Nitrogênio. 

 

O maior valor de concentração máxima de 1 h, para o NOx, ocorre ao Norte da UTE, numa 

distância de 3.700 m das fontes de emissão. 

 

Quadro 6: Concentração média anual de Óxidos de Nitrogênio 

 

 

 

As concentrações médias anuais de NOx, correspondentes à operação somente da UTE 

Novo Tempo, apresentaram valores muito abaixo do padrão estabelecido pelo Conama de 

100 g/m3. O maior valor estimado pela modelagem matemática é de 2,9 g/m3, ou seja, 

representa menos de 3% do valor fixado como limite pela legislação. 

Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 2,9 291030 X 7581600 

2 2.8 292530 X 7583600 

3 2,8 292530 X 7584100 

4 2,7 290530 X 7580600 

5 2,7 290530 X 7581100 

6 2,6 292030 X 7583600 

7 2,6 291030 X 7581100 

8 2,4 290030 X 7580100 

9 2,3 290530 X 7580100 

10 2,3 290030 X 7579600 



  50125-EV-RT002-0 

 

 1-11  

 

 
 

Figura 5: Isolinhas de concentração média anual de Óxidos de Nitrogênio 

 

 
 

Figura 6: Localização do ponto de ocorrência da maior concentração média anual de 

NOX 
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Nas condições médias de dispersão atmosférica da região, o ponto de maior impacto das 

emissões da UTE (2,9 g/m3), encontra-se localizado cerca de 1.400 m a Sudoeste das 

chaminés da usina. 

 

Quanto à operação da UTE em conjunto com os demais empreendimentos instalados ou em 

processo de licenciamento ambiental no Clipa, o Quadro 7 e a Figura 7 apresentam 

resultados e localização das concentrações máximas de 1 h obtidas por meio das 

simulações. O Quadro 8 e a Figura 8 fazem o mesmo em relação às concentrações médias 

anuais. 

 

Quadro 7: Concentração máxima de 1 hora de Óxidos de Nitrogênio considerando-se 

a operação conjunta dos empreendimentos licenciados e em processo de 

licenciamento do Clipa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 719,6 286030 X 7578600 

2 709,5 285530 X 7578100 

3 700,9 286030 X 7579100 

4 693,8 285530 X 7578600 

5 691,5 286530 X, 7578100 

6 681,.3 284530 X 7580600 

7 677,5 287030 X 7578600 

8 677,.3 286530 X 7577600 

9 675,7 285530 X 7579600 

10 673,1 284030 X 7580600 

11 669,7 285030 X 7577600 

12 666,5 287030 X 7578100 

13 665,2 286530 X 7578600 

14 662,7 285030 X 7580600 

15 657,6 284030 X 7576100 

16 654,6 284030 X 7576600 

17 654,2 285530 X 7577600 

18 654,0 283530 X 7575600 

19 652,8 284530 X 7577100 

20 651,4 284030 X 7580100 

21 651,2 283030 X 7579100 

22 650,6 285030 X 7578100 

23 650,6 283530 X 7580600 

24 649,3 286030 X 7578100 

25 648,5 285030 X 7577600 

26 647,9 285030 X 7579600 

27 647,8 283530 X 7580100 

28 646,8 286530 X 7579100 

28 645,0 286530 X 7577100 

30 644,8 284530 X 7576600 
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A operação conjunta dos empreendimentos instalados ou previstos para se instalarem do 

Complexo do Açu acarretará o não enquadramento no padrão de curto período de NOx 

conforme a legislação ambiental vigente. 

 

 

 

Figura 7: Isolinhas de concentrações máximas horárias de Óxidos de Nitrogênio 

para o conjunto de empreendimentos. 

 

A maior concentração de curto período para o NOx, considerando o conjunto de 

empreendimentos, ocorre a cerca de 5.300 m a Sudoeste da UTE Novo Tempo. 
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Quadro 8: Concentração média anual de Óxidos de Nitrogênio considerando-se a 

operação conjunta dos empreendimentos licenciados e em processo de 

licenciamento do Clipa 

 

 

 

As concentrações médias anuais de NOx, correspondentes à operação conjunta dos 

empreendimentos, apresentaram valores muito abaixo do padrão estabelecido pela 

Resolução Conama 03/90 de 100 g/m3. O maior valor estimado pela modelagem é de 23 

g/m3, ou seja, representa pouco mais de 20% do valor fixado como limite pela legislação. 

 

  

Figura 8: Isolinhas de concentração média anual de Óxidos de Nitrogênio para o 

conjunto de empreendimentos. 

Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 23,1 288030 X 7579100 

2 22,0 288530 X 7579600 

3 20,7 287530 X 7578600 

4 20,3 289030 X 7580600 

5 19,5 288030 X 7578600 

6 19,5 288530 X 7580100 

7 19,2 288030 X 7579600 

8 18,6 287030 X 7578100 

9 18,5 287530 X 7578100 

10 18,3 286530 X 7577600 
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Figura 9: Localização do ponto de ocorrência da maior concentração média anual de 

Óxidos de Nitrogênio 

 

Nas condições médias de dispersão atmosférica da região, o ponto de maior impacto das 

emissões do conjunto de empreendimentos ocorrerá cerca de 5.200 m a Sudoeste da UTE 

Novo Tempo.  
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5.2. Monóxido de Carbono 

 

A legislação ambiental vigente contempla esse poluente nos limites fixados para proteção 

da saúde humana. Assim sendo, o valor de 40.000 g/m3, concentração máxima de 1 h, foi 

estabelecido como padrão de qualidade do ar, além do valor de 10.000 g/m3 como 

concentração média de 8 h. 

 

O Quadro 9, bem como as Figuras 10 e 11 apresentam os resultados e a localização das 

concentrações máximas de 1 hora e concentrações médias de 8 horas obtidas através das 

simulações para a operação isolada da UTE.  
 

Quadro 9: Concentração máxima de 1 hora de CO 

 

 

 

De acordo com a modelagem matemática, a máxima concentração estimada de monóxido 

de carbono, em 1 h (apenas 34 g/m3), é muito pouco significativa quando comparada ao 

padrão ambiental vigente de 40.000 g/m3. Também, para o período de 8 h, o maior valor 

da concentração de 15 g/m3, ocorrido nas coordenadas 292530.00 x 7583600.00, pode ser 

considerado inexpressivo em relação ao padrão de 10.000 g/m3. 

 

Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 34 290530 x 7586600 

2 34 290530 x 7579600 

3 33 290530 x 7579100 

4 33 290030 x 7578100 

5 33 290530 x 7579600 

6 32 290530 x 7579100 

7 32 291030 x 7585600 

8 32 291030 x 7580600 

9 31 290530 x 7587100 

10 31 290530 x 7586100 

11 31 290030 x 7578600 

12 31 290030 x 7577600 

13 31 289530 x 7582100 

14 30 291030 x 7581100 

15 30 288530 x 7581100 

16 30 290030 x 7587600 

17 30 290030 x 7578100 

18 30 290530 x 7579100 

19 30 291530 x 7581600 

20 30 289530 x 7577100 

21 30 290530 x 7580100 

22 30 291030 x 7580100 

23 30 290030 x 7578100 

24 29 289530 x 7576600 

25 29 290030 x 7588100 

26 29 290030 x 7578600 

27 29 289030 x 7582100 

28 29 291030 x 7585100 

29 29 290530 x 7579600 

30 29 290530 x 7578600 
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Figura 10: Concentração máxima de 1 hora de CO. 

 

Os valores de concentração máxima de 1 hora para o Monóxido de Carbono são 

inexpressivos quando comparados com o padrão de qualidade do ar. 
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Figura 11: Concentração média de 8 horas de CO 

 

A máxima concentração média de 8 horas para o Monóxido de Carbono ocorreu no ponto 

situado a cerca de 600 metros a nordeste das chaminés. Para o conjunto de 

empreendimentos instalados ou em processo de licenciamento ambiental no 

Complexo do Açu, o Quadro 10 e as Figuras 12 e 13 apresentam os resultados e a 

localização das concentrações máximas de 1 hora e a concentração média de 8 

horas, obtidas através das simulações.  
 

Quadro 10: Concentração máxima de 1 h de CO considerando a operação conjunta 

dos empreendimentos licenciados e em processo de licenciamento do Clipa 

 
Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 515 288030 x 7578600 

2 511 287530 x 7577100 

3 505 288030 x 7582600 

4 505 287530 x 7578100 

5 499 287530 x 7577100 

6 498 287030 x 7577600 

7 497 288030 x 7583100 

8 494 287530 x 7577600 

9 489 287030 x 7578100 

10 488 287030 x 7576100 

11 485 286530 x 7575100 

12 484 287030 x 7577100 
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A máxima concentração estimada de monóxido de carbono, em 1 h (515 g/m3), é muito 

pouco significativa quando comparada ao padrão ambiental vigente de 40.000 g/m3. 

Também, para o período de 8 h, o maior valor da concentração de 169 g/m3, ocorrido nas 

coordenadas 289030 X 7580600, pode ser considerado inexpressivo em relação ao padrão 

de 10.000 g/m3. 

 

 
Figura 12: Concentração máxima de 1 hora de CO para o conjunto de 

empreendimentos. 

13 483 287030 x 7579100 

14 483 287530 x 7577600 

15 482 288030 x 7578100 

16 481 286530 x 7574600 

17 478 286030 x 7573600 

18 478 286030 x 7574100 

19 477 287530 x 7577100 

20 477 286030 x 7578600 

21 476 287030 x 7576100 

22 475 286530 x 7574600 

23 474 285530 x 7572600 

24 474 287030 x 7575600 

25 472 288030 x 7583600 

26 470 287030 x 7575600 

27 469 286030 x 7574600 

28 468 286030 x7573600 

29 467 286530 x 7578600 

30 467 286530 x 7575100 
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A concentração máxima de CO para o período de 1 hora, para o conjunto avaliado, deverá 

ocorrer a aproximadamente 5.800 metros, a sudoeste da UTE Novo Tempo. 

 

 
 

Figura 13: Concentração máxima de 8 horas de CO para o conjunto de 

empreendimentos. 

 

A concentração máxima para o período de 8 h, levando-se em conta os empreendimentos 

avaliados no Clipa, deverá ocorrer a cerca de 3.700 m a Sudoeste da UTE Novo Tempo. 

 

No caso específico das concentrações de 8 h de monóxido de carbono, o software do 

AERMOD utilizado, proveniente da Lakes Environmental, em sua última versão, não mais 

dispõe de aplicativo para apresentar o ranking de concentrações. Entretanto, ao fornecer a 

máxima concentração e sua respectiva localização, verifica-se que o valor máximo está 

bastante distante de alcançar o padrão estabelecido pela legislação ambiental vigente. 
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5.3. Hidrocarbonetos 

 

A legislação ambiental vigente não contempla esse poluente nos limites fixados para 

proteção da saúde humana. Dessa forma, adotou-se a concentração de referência de 160 

g/m3 - concentração máxima de 3 h já adotada no passado pela US-EPA. 

 

O Quadro 11 e a Figura 14 apresentam os resultados e a localização das concentrações 

médias de 3 horas considerando somente a operação da UTE Novo Tempo. 

 

Quadro 11: Concentração média de 3 horas de HC 

 

Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 47 290530.00 x 7579600.00 

2 46 290030.00 x 7578100.00 

3 46 290030.00 x 7578600.00 

4 45 290530.00 x 7579100.00 

5 42 289530.00 x 7577100.00 

6 41 290030.00 x 7577600.00 

7 41 290530.00 x 7580100.00 

8 40 289530.00 x 7577600.00 

9 40 290030.00 x 7579100.00 

10 40 289530.00 x 7576600.00 

11 39 290530.00 x 7578600.00 

12 37 289030.00 x 7576100.00 

13 36 289030.00 x 7575600.00 

14 36 289530.00 x 7576100.00 

15 36 291030.00 x 7580600.00 

16 36 290030.00 x 7577100.00 

17 35 289530.00 x 7578100.00 

18 35 289030.00 x 7576600.00 

19 34 289030.00 x 7575100.00 

20 33 291030.00 x 7580100.00 

21 33 290030.00 x 7578100.00 

22 33 289030.00 x 7581600.00 

23 32 288530.00 x 7574600.00 

24 32 290530.00 x 7579100.00 

25 32 292530.00 x 7583600.00 

26 32 292530.00 x 7583600.00 

27 32 288530.00 x 7575100.00 

28 32 288530.00 x 7581600.00 

29 32 289530.00 x 7582100.00 

30 32 288530.00 x 7574100.00 

 

Com relação às concentrações máximas estimadas para 3 h, estas representam cerca de 

30% da concentração de referência. 
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Figura 14: Concentração média de 3 horas de HCT. 

 

O ponto onde ocorrem as maiores concentrações máximas de 3 h, está situado a cerca de 

3.400 m, a sudoeste das chaminés da usina. Para o conjunto de empreendimentos 

instalados ou em processo de licenciamento na região do Açu, o Quadro 12 e a 

Figura 15 apresentam resultados e a localização das concentrações médias de 3 h.  
 

Quadro 12:  Concentração média de 3 h de HCTconsiderando a operação conjunta 

de todos os empreendimentos. 

 

Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

1 1099 290530 x 7582100 

2 683 290530 x 7582100 

3 677 290530 x 7582100 

4 670 290530 x 7582100 

5 646 290530 x 7582100 

6 613 290530 x 7582100 

7 608 290530 x 7582100 

8 604 290530 x 7582100 

9 601 290530 x 7582100 

10 595 290530 x 7582100 

11 567 290530 x 7582100 

12 558 290530 x 7582100 
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Ranking Concentração (µg/m3) Coordenadas 

13 555 290530 x 7582100 

14 539 290530 x 7582100 

15 539 290530 x 7582100 

16 534 290030 x 7581600 

17 531 290530 x 7582100 

18 529 290530 x 7582100 

19 529 290530 x 7582100 

20 517 290530 x 7582100 

21 511 290530 x 7582100 

22 497 290530 x 7582100 

23 492 290530 x 7582100 

24 492 290530 x 7582100 

25 487 290530 x 7582100 

26 487 290530 x 7582100 

27 485 290530 x 7582100 

28 482 290530 x 7582100 

29 477 290530 x 7581600 

30 477 290530 x 7582100 

 

As concentrações máximas estimadas para 3 h, avaliando-se o conjunto de atividades, 

encontram-se bastante elevadas em relação ao valor de referência adotado. As máximas 

concentrações de hidrocarbonetos ocorrem a Sudoeste das fontes de emissão. 

 

 

Figura 15: Concentração média de 3 horas de HCT para o conjunto de 

empreendimentos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

As estimativas apresentadas pelo modelo de dispersão demonstraram que para a operação 

isolada da UTE Novo Tempo, em todas as situações analisadas, em qualquer circunstância, 

as concentrações de poluentes não ultrapassam os limites fixados pela Resolução Conama 

03/90, tanto para os padrões primários quanto secundários.  

 

De fato, conforme mencionado no início do documento, para essa tipologia de 

empreendimento, o NOx é o poluente com maior relevância a ser considerado na análise do 

impacto na qualidade do ar da região, tanto pelos valores estimados de concentração quanto 

pela importância de seus efeitos no ambiente, conforme evidenciam os resultados gerados 

no estudo de dispersão.    

 

Ressalta-se que quando avaliada isoladamente, a UTE Novo Tempo apresenta valores de 

concentração de longo período (média anual) de óxidos de nitrogênio que não alcançam 

sequer 3% do padrão de qualidade do ar estabelecido e são os que representam, de fato, 

as condições atmosféricas reinantes na região. 

 

Ainda, de acordo com os resultados fornecidos pela modelagem, pode-se afirmar que 

mesmo nas condições mais desfavoráveis de dispersão, verificadas de serem possíveis de 

ocorrer na região, devido às características meteorológicas e representadas pelas 

concentrações de curto período, os padrões fixados pela legislação para a proteção da 

saúde humana e, também, aqueles estabelecidos para a previsão do mínimo efeito adverso 

sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais 

e ao meio ambiente em geral, não foram atingidos pelos valores de concentrações estimados 

pela simulação.  

 

Porém, ao se avaliar os impactos causados na qualidade do ar pela operação da UTE Novo 

Tempo em conjunto com os empreendimentos já licenciados e ou instalados no Clipa, 

observa-se que a situação é bastante distinta, uma vez que o limite estabelecido para as 

concentrações de NOx de curto período é violado.  

 

Entretanto, é importante destacar que as concentrações máximas de uma hora representam 

situações extremamente adversas de dispersão que podem ocorrer em curto espaço de 

tempo na região e, ao se avaliar os 30 maiores valores de concentração e suas respectivas 

ocorrências, verifica-se que em apenas cinco diferentes dias foram registrados os mais 

elevados, corroborando com a tese de que nesses dias as condições atmosféricas eram 

desfavoráveis para a dispersão dos poluentes. 

 

Além disso, os valores de concentração de longo período que vêm representar, de fato, as 

condições dominantes na região, não ultrapassam os padrões fixados para os óxidos de 

nitrogênio e representam cerca de 20% deste limite. 
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Assim, considerando-se a situação média predominante em termos de dispersão de 

poluentes atmosféricos na região, pode-se afirmar que o impacto decorrente somente da 

operação da UTE Novo Tempo é pouco significativo, não colocando em risco a qualidade 

do ar na sua área de influência demonstrando que a implantação da UTE Novo Tempo é 

ambientalmente viável na região. 
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ANEXO A 

 

ARQUIVO METEOROLÓGICO (VIA DIGITAL) 
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ANEXO B 

 

ESTIMATIVA DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS – INVENTÁRIO 
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A UTE Novo Tempo será constituída por 2 blocos idênticos a serem implantados em fases 

distintas, cada um composto de 3 turbinas a gás com gerador, 3 caldeiras de recuperação 

de calor e 1 turbina a vapor com gerador (configuração 3x3x1), conforme Figura 1. 

 

 

Figura 1: Layout UTE 1 

 

A operação é em ciclo combinado, utilizando turbogeradores a gás (TG) do tipo “heavy duty”, 

cada um associado a uma caldeira de recuperação de calor (HRSG) de três níveis de pres-

são que alimentam turbogeradores a vapor de condensação (TV).  

 

Assim sendo, as fontes de emissão características da UTE correspondem às chaminés po-

sicionadas após as caldeiras de recuperação de calor, conforme a Figura 2. 
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Figura 2: Diagrama esquemático da operação em ciclo combinado para geração de 

energia 

 

O projeto prevê como suprimento de gás natural para queima nas turbinas a regaseificação 

do Gás Natural Liquefeito (GNL), proveniente de Terminal de GNL a ser instalado no Porto 

do Açu. 

 

Para a definição/escolha da melhor configuração para a termelétrica a gás natural, em ciclo 

combinado, foram estudadas e analisadas as diversas configurações mais atuais disponíveis 

no mercado internacional, sendo selecionada as Turbina a Gás GE 7HA.02, conforme espe-

cificações mostradas na Figura 3.  
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Figura 3: Características da Turbina 7HA.02 

 

A quantificação das emissões geradas pela queima do gás natural nas turbinas é demons-

trada a seguir. 

 

  



  50125-EV-RT002-0 

 

 1-31  

 

Quadro 1: Dados fornecidos pelo empreendedor para a UTE 
  

Parâmetro UTE 1 UTE 2 

Temp. (°C) 78,3 78,3 

Vazão (m3/s) 724,433 724,433 

Vel.saída dos gases (m/s) 29,4 29,4 

Diâmetro (m) 5,6 5,6 

Concentração NOx (ppmv) 25 25 

Concentração CO (ppmv) 9 9 

Concentração HCT (mg/Nm3) (*) 20 20 

(*) informado pelo empreendedor 

Onde: 

 

Q/T = Q0/T0 

Temperatura de operação = 351,3 K 

Q = 724,433 m3/s 

Q0 = 562,97 m3/s 

 

 

Fonte: Thermal Power: Guidelines for New Plants, Pollution Prevention Abatement Handbook, World Bank 
Group. 

Figura 5: Fator de Conversão Segundo World Bank Group 

 

Outra forma de conversão: segundo o US-EPA AP42, Appendix A, Miscellaneous Data and 

Conversion Factors, Tabela Conversion Factors for Common Air Pollution Measurements 

Atmospheric Gases, 1 ppmv = Mol/24,04 mg/m3. 
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 Emissão de NOx 

 

C NOx = 50mg/Nm3 

TxEm. NOx = C x Q0 

Tx Em. NOx = 50 x 562,97 x 10-3 = 28,15 g/s 

Emissão da UTE1 = UTE 2 = 28,15 x 3 chaminés = 84,445 g/s 

Emissão total = 168,89 g/s = 608,004 kg/h 

 

 Emissão de CO 

 

C CO = 9 x M/24,04 (AP 42, CONVERSION FACTORS FOR COMMON AIR POLLUTION 

MEASUREMENTS ATMOSPHERIC GASES,  APPENDIX A MISCELLANEOUS DATA 

AND CONVERSION FACTORS) 

M = peso molecular 

C CO = 10,5 mg/Nm3 

Tx Em. CO = C x Q0 

Tx Em. CO =10,5 x 562,97 x 10-3 = 5,91 g/s 

Emissão da UTE1 = UTE 2 = 5,91 x 3 chaminés = 17,73 g/s 

Emissão total = 35,46 g/s = 127,656 kg/h 

 

 Emissão de VOC 

 

VOC = 20mg/Nm3 

TxEm. VOC = C x Q0 

Tx Em. VOC = 20 x 562,97 x 10-3 = 11,26 g/s 

Emissão da UTE1 = UTE 2 = 11,26 x 3 chaminés = 33,78 g/s 

Emissão total = 67,56 g/s = 243,216 kg/h 

 

As Tabelas 1 e 2 apresentam a consolidação das informações sobre as características das 

fontes de emissão de poluentes atmosféricos da UTE:  

 

Tabela 1: Características físicas das fontes de emissão 

 

Fonte 
Coordenadas Temp. 

(K) 
Altura 

(m) 
Vel. 

(m/s) 
Vazão 
(m3/s) X Y 

Ch. 1 292.030,01 7.583.098,23 351,3 60 29,4 724,43 

Ch. 2 291.898,13 7.583.080,11 351,3 60 29,4 724,43 

Ch. 3 291.947,72 7.583.062,12 351,3 60 29,4 724,43 

Ch. 4 291.763,04 7.582.984,99 351,3 60 29,4 724,43 

Ch. 5 291.721,90 7.582.966,87 351,3 60 29,4 724,43 

Ch. 6 291.680,62 7.582.949,01 351,3 60 29,4 724,43 
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Tabela 2: Taxas de emissão de poluentes 

 

Fonte 
TE NOx TE CO TE VOC 

(g/s) (t/a) (g/s) (t/a) (g/s) (t/a) 

Ch. 1 28,15 887,68 5,91 186,38 11,26 355,20 

Ch. 2 28,15 887,68 5,91 186,38 11,26 355,20 

Ch. 3 28,15 887,68 5,91 186,38 11,26 355,20 

Ch. 4 28,15 887,68 5,91 186,38 11,26 355,20 

Ch. 5 28,15 887,68 5,91 186,38 11,26 355,20 

Ch. 6 28,15 887,68 5,91 186,38 11,26 355,20 

 

 Estimativa das Emissões de Gases do Efeito Estufa 

 

As emissões de gases do efeito estufa foram calculadas diretamente da Planilha do GHG 

Protocol, para o Escopo 1 “Emissões por Combustão Estacionária Direta”. 

 

O consumo de combustível estimado, para cada bloco, é de 187 t/h. Considerando-se que 

a densidade do gás natural é 0,63 kg/m3, o consumo será de 2,6 x 109 m3/ano. 

 

Inserindo esse valor na planilha do GHG Protocol, as emissões calculadas de CO2eq cor-

respondem a 5.374.042,502 t. 

 

Anexo A: Planilha do GHG Protocol. 

 

 Estimativa das emissões das demais fontes licenciadas ou em processo de licen-

ciamento na área de estudo 

 

Para avaliar o efeito cumulativo das emissões atmosféricas decorrentes da operação con-

junta dos vários projetos já licenciados, ou em processo de licenciamento, na região do 

Porto do Açu, considerando um raio de 10 km no entorno da UTE Novo Tempo, foram reti-

radas as informações de vários EIA/Rima quanto às quantidades e características das 

emissões, localização das fontes, etc. 

 

Os empreendimentos considerados neste cenário de emissões incluem o Porto do Açu, a 

Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP), a UTE Porto do Açu II a Gás Natural, o Termi-

nal Sul, o Terminal de Regaseificação de GNL e a Siderúrgica Norte Fluminense (Ter-

nium), descritos abaixo em linhas gerais:  

 

 Porto do Açu: porto logístico com movimentação de produtos siderúrgicos, minério, insu-

mos para siderurgia, petróleo e cargas diversas. As emissões de gases são provenientes 

dos navios (espera e manobra);  

 Unidade de Tratamento de Petróleo: inclui emissões atmosféricas provenientes dos pro-

cessos de tratamento e estocagem de petróleo, emissões fugitivas de tanques e equipa-

mentos, além de 3 caldeiras a óleo (HFO 380);  
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 UTE Porto do Açu II: termelétrica a gás natural. As emissões atmosféricas incluem as 

chaminés das unidades de geração de energia (turbinas a gás natural); 

 Terminal Sul – T2: terminal marítimo multiuso, destinado à movimentação de granéis só-

lidos e líquidos, além de abrigar empresas de prestação de serviços offshore. As emis-

sões incluem a movimentação de navios, tanques e caldeiras; 

 Terminal de GNL: terminal flexível de regaseificação de gás natural liquefeito, por meio 

de navios denominados metaneiros, projetado para uma vazão máxima de até 10 MM 

Nm3/d com pressão de operação máxima de 100 kgf/cm2. As fontes de emissão de gases 

significativas correspondem à caldeira e gerador do navio de processo, gerador do navio 

supridor, além do flare.  

 Siderúrgica Norte Fluminense (SNF) (Ternium): trata-se de siderúrgica integrada, com 

capacidade de produção de pelotas de ferro e aço em forma de placas, chapas e bobinas. 

Dentre as principais fontes de emissão estão incluídas a coqueria, alto-forno, aciaria, cen-

tral termelétrica, etc. 

 

A Tabela 3 apresenta os totais de emissão dos poluentes atmosféricos dos projetos licen-

ciados na área de estudo. 

  

Tabela 3: Emissões estimadas dos projetos licenciados ou em licenciamento  

 

Empreendimento 
Emissão (t/ano) 

NOx CO HCT 

Porto do Açu 681,1 69,0 64,0 

UTP 1.418,2 151,5 4.464,4 

UTE Porto do Açu II 3.539,1 954,8 140,2 

T2 1.775,4 238,2 1.141,1 

GNL 229,9 147,9 192,9 

SNF (Ternium) 41.928,8 31921,4 10833,5 

 

As Tabelas 4 a 10 apresentam as características das fontes emissoras de cada empreen-

dimento considerado na avaliação da relação de cumulatividade e sinergia dos impactos a 

serem causados na qualidade do ar. 

 

Cabe mencionar que todas as informações que integram a estimativa de emissões apre-

sentada foram retiradas dos processos de licenciamento ambiental dos projetos citados e 

protocolados no Inea.  

 
 

  



  50125-EV-RT002-0 

 

 1-35  

 

Tabela 4: Características das emissões das fontes pontuais do Porto do Açu 
 

Fonte 
Coordenadas Altura 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vel. 

(m/s) 
Diâm. 

(m) 

Taxa de Emissão (g/s) 

X Y NOx CO (1) HC (1) 

Navio 295326 7591316 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295724 7591097 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295339 7590693 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295622 7590368 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295823 7589980 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294918 7591295 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294832 7590898 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294789 7590463 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294693 7590174 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295215 7587557 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294862 7589663 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294699 7589270 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294694 7587026 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294694 7587026 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294940 7588730 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295148 7587892 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295554 7589530 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295877 7589009 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295357 7588871 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 295724 7588420 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

Navio 294861 7587140 15,0 333 5,0 1,3 1,0792 - - 

(1) Não informado 
Fonte: CRA (2012); LLX-BRAILE Engenharia (2012) 

 

Tabela 5: Características das emissões das fontes pontuais da UTP 

 

Fonte 
Coordenadas Altura 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vel. 

(m/s) 
Diâm. 

(m) 

Taxa de Emissão (g/s) 

X Y NOx CO HC (1) 

Caldeira 1 289725 7586971 50,0 433 11,3 2,4 14,987 1,583 - 

Caldeira 2 289737 7586974 50,0 433 11,3 2,4 14,987 1,583 - 

Caldeira 3 289745 7586976 50,0 433 11,3 2,4 14,987 1,583 - 

(1) Não informado 
Fonte: LLX-BRAILE Engenharia (2012) 

 

Tabela 6: Características das emissões da fonte área da UTP 

 

Fonte 
Coordenadas Altura 

(m) 
Taxa de emissão (g/s) 

COV X1 Y1 X2 Y2 
Tanques de Es-
tocagem 

289621 7586788 289888 7587076 16,0 7,417 

Fonte: LLX-BRAILE Engenharia (2012) 
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Tabela 7: Características das emissões da UTE Porto do Açu II 
 

Fonte 
Coordenadas Al-

tura 
(m) 

Temp. 
(K) 

Vel. 
(m/s) 

Diâm. 
(m) 

Taxa de Emissão 
(g/s) 

X Y NOx CO HC 

Cham.A1 291294,20 7583334,23 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.A2 291258,28 7583318,98 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.B1 291169,85 7583281,31 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.B2 291133,92 7583266,07 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.C1 291056,35 7583232,28 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.C2 291020,43 7583217,04 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.D1 290936,66 7583182,21 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.D2 290900,74 7583166,96 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.E1 290806,64 7583128,56 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

Cham.E2 291795 7582979 65,0 364 21,8 6,0 11,23 3,028 0,444 

   Fonte: ENEVA, Proc. E-07/500673/2010 

 

 

Tabela 8: Características das emissões do TESUL 

 

Fonte 
Coordenadas TE 

NOX 
TE 
HC 

TE 
CO 

Altura Temp. Vel. Diâ-
me-
tro 

X Y (g/s) (g/s) (g/s) (m) (K) (m/s) (m) 

Caldeira 1 290713 7582013 14.9867 0.0047 1.5943 50 483 17.2 1.5 

Caldeira 2 290643 7581998 14.9867 0.0047 1.5943 50 483 17.2 1.5 

Tanque 290431 7582014 - 6.4000 - 20 0.000 0.001 0.001 

Emissão de 
Navios 

293920 7583749 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294224 7583801 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294416 7583688 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

291921 7582247 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

293990 7583188 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294791 7583557 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294440 7582364 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

295338 7582420 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

291738 7580900 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

295334 7581835 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294926 7581423 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294515 7581208 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

291794 7580707 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 
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Fonte 
Coordenadas TE 

NOX 
TE 
HC 

TE 
CO 

Altura Temp. Vel. Diâ-
me-
tro 

X Y (g/s) (g/s) (g/s) (m) (K) (m/s) (m) 

Emissão de 
Navios 

291415 7582028 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

295465 7581147 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

291242 7581766 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294987 7580580 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

294935 7582584 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

295469 7580342 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

Emissão de 
Navios 

295011 7580093 1.2431 0.1347 0.1764 15 333 5.0 1.3 

  Fonte: CRA (2012) 
 
 

Tabela 9: Características das emissões do Terminal de GNL 
 

Fonte 
Coordenadas Alt. 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vel. 

(m/s) 
Diâm. 

(m) 

Taxa de Emissão (g/s) 

X Y NOx CO HC 

Caldeira Navio 
de Processo 

293831.7 7583766 32 453 15 1.8 3.95 2.37 0.31 

Gerador Navio 
de Processo 

293846.2 7583771 32 523 15 0.7 2.84 1.87 4.93 

Gerador Navio 
Supridor 

293852.4 7583645 32 523 15 0.3 0.47 0.31 0.82 

Flare 293818.5 7583761 33.6 1273 20 0.316 0.02 0.14 0.05 

Fonte: LLX-BRAILE Engenharia, Estudo de Dispersão Atmosférica de GNL no Complexo do Porto 
do Açu, 2012  
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Tabela 10: Características das emissões da Ternium 

 
Fonte: LLX-BRAILE Engenharia (2012) 

 

Fonte 
Coordenadas Altura 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vel. 

(m/s) 
Diâm. 

(m) 
Te NOx 

(g/s) 
Te CO 
(g/s) 

Te HC 
(g/s) X Y 

AF1 - Injeção de Carvão Pulverizado - PCI 288304 7580621 90,0 363 15,0 1,9 5,00 8,34 2,00 

AF1 - Regeneradores 288358 7580520 60,0 393 14,5 2,6 8,00 10,67 3,20 

AF2 - Injeção de Carvão Pulverizado - PCI 288515 7580835 90,0 363 15,6 1,9 5,00 8,34 2,00 

AF2 - Regeneradores 288568 7580734 60,0 393 14,5 2,6 8,00 10,67 3,20 

AF3 - Injeção de Carvão Pulverizado - PCI 288725 7581049 90,0 363 15,6 1,9 5,00 8,34 2,00 

AF3 - Regeneradores 288779 7580948 60,0 393 14,5 2,6 8,00 10,67 3,20 

Aciaria - Planta de Cal - Forno Vertical 1 288355 7579932 30,0 503 14,8 2,3 13,33 6,67 2,00 

Aciaria - Planta de Cal - Forno Vertical 2 288379 7579957 30,0 503 14,8 2,3 3,33 1,67 2,00 

Aciaria - Planta de Cal - Forno Vertical 3 288405 7579983 30,0 503 14,8 2,3 13,33 6,67 2,00 

Aciaria - Planta de Cal - Forno Vertical 4 288429 7580007 30,0 503 14,8 2,3 13,33 6,67 2,00 

Coqueria - Bateria 1 287574 7580811 170,0 423 15,2 3,0 27,78 13,9 66,19 

Coqueria - Bateria 2 287437 7580945 170,0 423 15,2 3,0 27,78 13,9 66,19 

Coqueria - Bateria 3 287282 7581098 170,0 423 15,2 3,0 27,78 13,9 66,19 

Forno de Reaquecimento 1 289006 7580336 45,0 343 15,4 1,4 7,53 4,73 0,39 

Forno de Reaquecimento 2 288990 7580319 45,0 343 15,4 1,4 7,53 4,73 0,39 

Forno de Reaquecimento 3 288973 7580302 45,0 343 15,4 1,4 7,53 4,73 0,39 

Pelotização 1 - Moagem de Aditivos 289099 7581888 50,0 373 13,4 0,9 2,44 1,56 0,39 

Pelotização 1 – Precip. Eletrostático Principal 289097 7581958 150,0 423 14,9 9,5 238,00 136,11 4,75 

Pelotização 2 - Moagem de Aditivos 289079 7581868 50,0 373 14,8 0,7 1,62 1,06 0,25 

Pelotização 2 – Precip. Eletrostático Principal 289009 7581868 150,0 423 14,8 7,3 140,00 80,06 2,81 

Plate Mill - Forno de Reaquecimento 1 288720 7580544 45,0 343 14,9 1,1 4,52 2,84 0,22 

Plate Mill - Forno de Reaquecimento 2 288727 7580552 45,0 343 14,9 1,1 4,52 2,84 0,22 

Sinterização 1 – Desp. do Gás de processo 287585 7581554 100,0 403 15,1 7,9 200,00 125,1 20,02 

Sinterização 2 – Desp. do Gás de processo 287763 7581379 100,0 403 15,1 7,9 200,00 125,1 20,02 

Termelétrica - Módulo Gerador 1 287452 7580268 80,0 423 18,3 6,0 116,70 69,50 20,02 

Termelétrica - Módulo Gerador 2 287356 7580363 80,0 423 18,3 6,0 116,70 69,50 20,02 

Termelétrica - Módulo Gerador 3 287259 7580458 80,0 423 18,3 6,0 116,70 69,50 20,02 

AF1 - Despoeiramento da Casa de Corrida 288839 7580979 30 303 13,34 5,2 - - 3,92 

Aciaria – despoeiramento primário 288556 7579815 60 473 8,65 4,7 - 195,16 - 
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Anexo A 

 

Planilha do GHG Protocol 

(Digital) 
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ESTUDO DE DISPERSÃO DE EFLUENTES (EDE)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelagem Numérica de 
Dispersão de Efluentes para o 
EIA/RIMA do Projeto da UTE no 
Porto do Açu, São João da Barra 
- RJ 

Revisão 00 Junho/2015 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TETRA TECH é responsável pelo conteúdo do presente relatório incluindo: tecnologias, 
metodologias, especificações técnicas, desenhos, figuras, cópias, diagramas, fórmulas, 
modelos, amostras, e fluxogramas. 
 
A utilização deste material deverá ser compatível com o escopo do projeto/trabalho 
contratado, fazendo-se expressa menção ao nome da TETRA TECH como autora do 
estudo. Da mesma forma, quando a equipe técnica da TETRA TECH for incorporada na 
equipe técnica da empresa contratante, esta deverá ser mencionada, e referenciada, 
como: “consultores da TETRA TECH”. Qualquer dúvida ou alteração desta conduta deverá 
ser discutida entre o cliente e a TETRA TECH. 
 
TETRA TECH, 2015. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do 
Projeto da UTE no Porto Açu, São João da Barra - RJ. Relatório Técnico, Revisão 00 (03 
de junho de 2015). 74 pp + Anexos. 

 



 
Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 

UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 
Pág. 

1 / 74   

 

 
________________________________ 

Técnico Responsável Tt 15-009 Revisão 00 
06/2015  

CONTROLE DE REVISÕES 
 

REV. DESCRIÇÃO DATA 
00 Documento Original 24/06/2015 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 



 
Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 

UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 
Pág. 

3 / 74   

 

 
________________________________ 

Técnico Responsável Tt 15-009 Revisão 00 
06/2015  

ÍNDICE GERAL 
 
CONTROLE DE REVISÕES ............................................................................................................ 1 

ÍNDICE GERAL ............................................................................................................................... 3 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................ 5 

LISTA DE TABELAS........................................................................................................................ 7 

RESUMO ......................................................................................................................................... 9 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 11 

1.1. ÁREA DE ESTUDO ........................................................................................................ 11 

2. CARACTERISTICAS DO DESCARTE E COMPOSIÇÃO DO EFLUENTE ............................... 14 

3. ANÁLISE DE DADOS .............................................................................................................. 16 

3.1. VENTOS ......................................................................................................................... 17 

3.2. CORRENTES ................................................................................................................. 21 

3.3. ELEVAÇÃO .................................................................................................................... 23 

3.4. VAZÕES ......................................................................................................................... 26 

3.5. TEMPERATURA ............................................................................................................. 27 

3.5.1. OSTIA ..................................................................................................................................... 27 

3.5.2. Dados de Temperatura – Pátio Logístico............................................................................ 29 

3.6. BATIMETRIA .................................................................................................................. 31 

4. MODELAGEM HIDRODINÂMICA ............................................................................................ 32 

4.1. DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO E DADOS DE ENTRADA ............................................ 32 

4.1.1. Grade Numérica e Batimetria ............................................................................................... 32 

4.1.2. Condições de Contorno ........................................................................................................ 35 

4.1.3. Considerações sobre a Modelagem Hidrodinâmica .......................................................... 36 

4.2. AVALIAÇÃO DA MODELAGEM HIDRODINÂMICA ........................................................ 37 

4.2.1. Avaliação para a Maré .......................................................................................................... 37 

4.2.2. Avaliação para as Correntes ................................................................................................ 38 

5. MODELAGEM DA DILUIÇÃO E DISPERSÃO DE EFLUENTES .............................................. 43 

5.1. MODELAGEM DA DILUIÇÃO NO CAMPO PRÓXIMO ................................................... 44 

5.1.1. Configuração do Sistema Difusor ........................................................................................ 45 

5.1.2. Descrição das Simulações de Campo Próximo ................................................................. 50 

5.1.3. Resultados da Diluição no Campo Próximo ....................................................................... 54 

5.1.4. Discussão sobre os Resultados da Modelagem de Campo Próximo ............................... 60 

5.2. MODELAGEM DA DILUIÇÃO NO CAMPO AFASTADO ................................................. 65 



Pág. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 
UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 

 4 / 74 

 

 
Revisão 00 

06/2015 Tt 15-009 ________________________________ 
Técnico Responsável   

5.2.1. Descrição das Simulações de Campo Afastado ................................................................ 65 

5.2.2. Resultados da Diluição no Campo Afastado ...................................................................... 65 

5.2.3. Alterações nas Correntes Devido à Presença do Emissário ............................................ 70 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................................... 71 

7. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 73 

ANEXO A- DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MODELOS DELF3D .................................................... 1 

ANEXO B - DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MODELOS CORMIX .................................................. 1 

 
 
 



 
Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 

UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 
Pág. 

5 / 74   

 

 
________________________________ 

Técnico Responsável Tt 15-009 Revisão 00 
06/2015  

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Localização do ponto de descarte de efluentes na área de estudo (Fonte da imagem 

de satélite: Google Earth). ...................................................................................................... 12 
Figura 2 - Mapa com a localização das estações de medição de corrente, vento, harmônicos de 

maré e vazão. ........................................................................................................................ 17 
Figura 3 - Diagrama stick plot de dados de vento CFSR para o período de 1º de maio de 2007 a 

31 de abril de 2008, nas coordenadas 21º54’00,0”S e 40º54’00,0”W, com intervalo de 
amostragem dt=1h (convenção vetorial). ................................................................................ 18 

Figura 4 - Histograma direcional dos vetores de vento para o período de junho a agosto de 2007. 
Os círculos concêntricos indicam a porcentagem de incidência (%), enquanto que as barras 
de cores (laterais) indicam as classes de intensidade do vento (m/s). Intervalo de 
amostragem: 1h. .................................................................................................................... 19 

Figura 5 - Histograma direcional dos vetores de vento para o período de janeiro a março de 
2008. Os círculos concêntricos indicam a porcentagem de incidência (%), enquanto que as 
barras de cores (laterais) indicam as classes de intensidade do vento (m/s). Intervalo de 
amostragem: 1h. .................................................................................................................... 19 

Figura 6 – Histograma de direção da corrente – período de verão. ............................................... 22 
Figura 7 – Histograma de direção da corrente – período de inverno. ............................................ 22 
Figura 8 - Previsão da elevação do nível do mar para julho de 2007 na estação maregráfica da 

FEMAR, em São João da Barra (RJ). ..................................................................................... 25 
Figura 9 - Espectro de amplitudes calculado a partir da previsão harmônica de variação do nível 

do mar para julho de 2007, em São João da Barra (RJ). ........................................................ 25 
Figura 10 - Espectro de energia calculado a partir da previsão harmônica de variação do nível do 

mar para julho de 2007, em São João da Barra (RJ). ............................................................. 26 
Figura 11 - Ciclo sazonal da vazão média mensal (m³/s) do Rio Paraíba do Sul. Fonte dos dados: 

Agência Nacional das Águas. ................................................................................................. 27 
Figura 12 – Série de temperatura do ambiente.............................................................................. 28 
Figura 13 - Localização dos pontos de coleta de temperatura e do ponto onde foram obtidos os 

dados do OSTIA-GHRSST. (fonte da imagem de satélite: Google Earth) .............................. 29 
Figura 14 – Série de Temperatura (°C) medida em cinco pontos ao longo da área de estudo para 

o período de Fevereiro de 2011 a Outubro de 2014. .............................................................. 30 
Figura 15 – Mapa com as linhas batimétricas levantadas nas proximidades do Porto do Açu. ...... 31 
Figura 16 - Grade numérica utilizada na modelagem, com localização das bordas abertas em 

vermelho (à esquerda), e batimetria interpolada na mesma (à direita). .................................. 34 
Figura 17 - Detalhe da grade numérica e batimetria associada na região do empreendimento. .... 35 
Figura 18 - Séries temporais de elevação de superfície do mar (m), para o período de inverno 

(painel superior) e verão (painel inferior), estação de São João da Barra. A série temporal 
dos valores previstos é plotada em azul, enquanto que a série temporal resultante da 
modelagem hidrodinâmica é plotada em vermelho. ................................................................ 38 

Figura 19 – Correntes para a condição de maré de quadratura no máximo da enchente. ............. 39 
Figura 20 – Correntes para a condição de maré de quadratura no máximo da vazante. ............... 40 
Figura 21 – Correntes para a condição de maré de sizígia no máximo da enchente. .................... 41 
Figura 22 – Correntes para a condição de maré de sizígia no máximo da vazante. ...................... 42 
Figura 23 - Escalas (espacial e temporal) envolvidas nos domínios de campo próximo e afastado 

(JIRKA et al., 1976). ............................................................................................................... 44 
Figura 24 - Vazão de saída do orifício em cada riser, para a vazão de capacidade de tratamento.48 
Figura 25 - Desvio da vazão em cada riser, para a vazão de capacidade de tratamento. ............. 49 
Figura 26 – Número de Froude em cada riser. .............................................................................. 49 
Figura 27 - Velocidade no difusor, para a vazão de capacidade de tratamento. ............................ 50 



Pág. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 
UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 

 6 / 74 

 

 
Revisão 00 

06/2015 Tt 15-009 ________________________________ 
Técnico Responsável   

Figura 28 – Resultados da modelagem para o efluente térmico: (a) diluição x distância horizontal; 
(b) diluição x profundidade. ....................................................................................................55 

Figura 29 – Resultados da modelagem para o efluente térmico: (a) Diferença de temperatura x 
distância horizontal; (b) Diferença de temperatura x profundidade. ........................................56 

Figura 30 – Resultados da modelagem para o efluente de esgoto sanitário: (a) diluição x 
distância horizontal; (b) diluição x profundidade. ....................................................................57 

Figura 31 – Resultados da modelagem para o efluente de água contaminada: (a) diluição x 
distância horizontal; (b) diluição x profundidade. ....................................................................58 

Figura 32 – Resultados da modelagem de CP para o efluente térmico, diferença de temperatura 
versus distância. No detalhe a indicação da Zona de Mistura. ...............................................61 

Figura 33 - Comportamento da pluma térmica durante o período de verão. ..................................66 
Figura 34 - Comportamento da pluma térmica durante o período de inverno. ...............................66 
Figura 35 - Diluição da pluma de esgoto sanitário durante o período de verão. .............................67 
Figura 36 - Diluição da pluma de esgoto sanitário durante o período de inverno. ..........................68 
Figura 37 - Diluição da pluma de água contaminada durante o período de verão..........................69 
Figura 38 - Diluição da pluma de água contaminada durante o período de inverno. ......................69 
Figura 39 – Mapa com as diferenças das magnitudes de velocidade considerando dois cenários: 

com e sem a presença do emissário. .....................................................................................70 
 
 



 
Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 

UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 
Pág. 

7 / 74   

 

 
________________________________ 

Técnico Responsável Tt 15-009 Revisão 00 
06/2015  

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 – Características dos efluentes modelados..................................................................... 14 
Tabela 2 – Temperatura: Diferença inicial entre o efluente e o ambiente. ..................................... 15 
Tabela 3 - Posição de coleta dos dados de corrente, vento, maré e vazão utilizados nas análises 

(datum SIRGAS2000)............................................................................................................. 16 
Tabela 4 - Ocorrência conjunta de intensidade (m/s) e direção (º) do vento, para o período de 

junho a agosto de 2007. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a 
convenção meteorológica. Intervalo de amostragem: 1h. ....................................................... 20 

Tabela 5 - Ocorrência conjunta de intensidade (m/s) e direção (º) do vento, para o período de 
janeiro a março de 2008. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue 
a convenção meteorológica. Intervalo de amostragem: 1h. .................................................... 21 

Tabela 6 - Amplitude (cm) e fase local (º) das principais componentes harmônicas para a estação 
maregráfica de São João da Barra (RJ) (Fonte: FEMAR, 2000). ............................................ 24 

Tabela 7 - Localização dos pontos de coleta (SIRGAS 2000). ...................................................... 29 
Tabela 8 - Temperatura (°C) medida em cinco pontos ao longo da área de estudo para o período 

de Fevereiro de 2011 a Outubro de 2014. .............................................................................. 30 
Tabela 9 – Resumo das informações, os valores adotados nas simulações estão indicados em 

azul. ....................................................................................................................................... 31 
Tabela 10 – Resumo dos resultados das simulações dos cenários. .............................................. 47 
Tabela 11 - Resumo dos resultados do desempenho hidráulico do difusor para a vazão de 

projeto. ................................................................................................................................... 48 
Tabela 12 - Dados de entrada adotados no campo próximo do efluente térmico a partir do Porto 

do Açu. ................................................................................................................................... 51 
Tabela 13 - Dados de entrada adotados no campo próximo do efluente esgoto sanitário a partir 

do Porto Açu. ......................................................................................................................... 52 
Tabela 14 - Dados de entrada adotados no campo próximo do água contaminada a partir do 

Porto Açu. .............................................................................................................................. 53 
Tabela 15 – Resumo dos resultados das simulações em campo próximo. .................................... 54 
Tabela 16 – Características da pluma no final do Campo Próximo. ............................................... 59 
 

 



 
Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 

UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 
Pág. 

9 / 74   

 

 
________________________________ 

Técnico Responsável Tt 15-009 Revisão 00 
06/2015  

RESUMO 
 

Para dar suporte a PRUMO Logística na elaboração dos estudos de EIA/RIMA 
relacionados ao lançamento de efluentes provenientes do Pátio Logístico do Complexo 
Portuário do Açu, a TETRA TECH apresenta este estudo de modelagem de dispersão de 
efluentes. 
Trata-se do descarte das UTEs 1e 2 para três diferentes tipos de efluentes, realizados a 
partir de duas tubulações de 24”, sendo que cada uma está conectada a cada UTE, e 
portanto é responsável por 50% da vazão total pretendida. Os efluentes considerados 
são: efluente térmico, com a vazão total de 1,66 m3/s; esgoto sanitário, com uma vazão 
de 0,000278 m³/s (0,278 L/s); e água contaminada (rejeito de desmineralização), com 
vazão de 0,00626 m³/s (6,26 L/s). 
A partir da localização inicial do ponto de descarte foram realizados testes de diferentes 
configurações de sistemas difusores, para obter melhores resultados de diluição em 
campo próximo e atender critérios hidráulicos. O objetivo dos testes é determinar uma 
configuração de difusor que evite a sobreposição de plumas, a intrusão salina e 
deposição de sedimentos. A configuração escolhida foi a de um difusor em linha com 
comprimento total de 23,1 m. O difusor de cada tubulação possui 8 (oito) orifícios com o 
diâmetro de 18 cm espaçados regularmente em 3,3 m, medido a partir do centro. Os 
orifícios de ambas as tubulações dos tubos difusores de 24” devem ser posicionados de 
forma intercalada, sendo o número de orifícios dezesseis. 
Foram realizadas simulações de campo próximo (CORMIX) e campo afastado (Delft3D) 
para a determinação da diluição dos efluentes no meio marinho, para o ponto de descarte 
determinado. Os resultados foram obtidos a partir das simulações dos cenários críticos 
para os períodos sazonais de verão e inverno, sem a ação do vento.  
Todos parâmetros atendem a legislação vigente, e o enquadramento da pluma no corpo 
receptor se dá em campo próximo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Este relatório tem a finalidade de subsidiar a PRUMO Logística nos estudos de 

dispersão de efluentes provenientes do Pátio Logístico do Complexo Portuário do Açu. 
Assim, são apresentados os resultados dos estudos referentes às simulações numéricas 
para a dispersão dos resíduos líquidos gerados na UTE. Os resíduos líquidos simulados 
são de três tipos: efluente térmico, resíduos de esgoto sanitário e resíduos gerados após 
o tratamento de água contaminada, rejeito do sistema de desmineralização. 

A caracterização dos padrões de circulação foi obtida a partir dos resultados do 
sistema de modelos numéricos Delft3D implementado pela TETRA TECH na região de 
estudo. O campo de ventos utilizado na modelagem hidrodinâmica foi obtido a partir de 
dados de reanálise do CFSR1 (SAHA et al., 2010). 

O Capítulo 1, além de apresentar os objetivos deste estudo, fornece informações 
sobre a área em questão. O Capítulo 2 as características do descarte e do efluente. O 
Capitulo 3 apresenta a análise dos dados meteorológicos, hidrológicos e oceanográficos 
que serviram de suporte para as modelagens numéricas. O Capítulo 4 descreve a 
modelagem hidrodinâmica e a avaliação da mesma. O Capítulo 5 contém a Modelagem 
de Dispersão e Diluição do efluente em campo próximo no modelo CORMIX e campo 
afastado no Delft3D. 

 
1.1. ÁREA DE ESTUDO 

 
O empreendimento objeto deste estudo localiza-se no Município de São João da Barra, 
no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. O local de descarte possui coordenadas 
Lat/Lon: 21° 49' 57.4211" S, 40° 59' 39.7009" W (SIRGAS 2000). Na Figura 1 é 
apresentada a localização do ponto de modelagem na região do estudo. 
 

                                                
1Climate Forecast System Reanalys. 
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Figura 1 - Localização do ponto de descarte de efluentes na área de estudo (Fonte da imagem 
de satélite: Google Earth). 

 
A região SE do Brasil encontra-se numa área de transição entre os climas quentes de 

latitudes baixas e mesotérmicos (do tipo temperado) de latitudes médias (SILVA DIAS & 
MARENGO, 1999). Os principais sistemas de grande escala que interferem na circulação 
local são a ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul), e sistemas transientes, como 
ciclones extratropicais, frentes frias e a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).  

Periodicamente, a situação predominante induzida pela ASAS, caracterizada por 
ventos vindos de nordeste, com intensidade de fraca a moderada e de céu sem 
nebulosidade, é perturbada pela ação destes sistemas transientes, como o deslocamento 
de sistemas frontais. 

Os sistemas frontais atuam durante o ano todo sobre todo o Atlântico Sul, 
apresentando-se com maior frequência nas latitudes mais altas, e com menor frequência 
nas latitudes mais baixas (ANDRADE, 2005). As perturbações geradas pelos sistemas 
frontais são essenciais para a determinação das variabilidades intra-anuais na superfície 
oceânica. O deslocamento desses sistemas está associado ao escoamento ondulatório 
de grande escala. A intensificação, ou dissipação dos mesmos está relacionada com as 
características atmosféricas sobre o continente. Algumas regiões do Brasil, tais como as 
Regiões Sul e Sudeste são regiões frontogenéticas, isto é, as frentes podem se formar ou 
se intensificar nessas regiões (SATYAMURTY & MATTOS, 1989). Stech & Lorenzzeti 
(1992) afirmam que em média 13 frentes frias de origem polar atingem a costa do estado 
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do Rio de Janeiro durante os meses de inverno, com uma média de 6 dias entre duas 
frentes consecutivas. 

As correntes oceânicas na região se caracterizam predominantemente pelo fluxo S e 
SW, controladas pela Corrente do Brasil, são observados também, deslocamento de 
águas costeiras, ressurgência, contracorrentes litorâneas e correntes de maré. 
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2. CARACTERISTICAS DO DESCARTE E COMPOSIÇÃO DO 
EFLUENTE 

 
A seguir, são apresentadas as características do descarte e da composição dos 

efluentes considerados neste estudo. Foram considerados três efluentes conforme 
determinado pela PRUMO. As principais características dos efluentes estão apresentadas 
na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Características dos efluentes modelados. 

EFLUENTE ORIGEM DESCARTE 
(m³/s) COMPOSTO 

CONCENTRAÇÃO 
INICIAL LEGISLAÇÃO 

VIGENTE 
(CONAMA n°) 

VALOR DE 
REFERENCIA PRÉ-

TRAT. 
PÓS-
TRAT. 

Efluente 
Térmico 

Descarte das 
Torres de 

resfriamento 
das UTEs 1 e 

2 

UTE1: 0,83 
UTE2: 0,83 

Temperatura 
Verão (°C) 31,0 

n°430/2011 

Inferior a 40°C 
no descarte e 

3°C de 
diferença na 
no limite da 

zona de 
mistura 

Temperatura 
Inverno (°C) 27,6 

Esgoto 
Sanitário 

Área 
administrativa 
das UTEs 1 e 

2 
UTE1: 1,39E-4 
UTE2: 1,39E-4 

Sólidos 
Dissolvidos 
(mg/L) 

500* 400 - - 

DBO (mg/L) 220* 22 - - 
Coliformes 
Fecais 
(NMP/100 mL) 

- 200 n° 274/2000 
250 para 
categoria 
excelente 

Nitrogênio 
Amoniacal 
Total (mg/L) 

- 0,4 n° 357/2005 0,4 mg/L N 

Fósforo Total 
(mg/L) - 0,0062 n° 357/2005 0,062 mg/L P 

Água 
contaminada 

Rejeito do 
Sistema de 

Desminerali-
zação 

UTE1: 3,13E-3 
UTE2: 3,13E-3 

Sólidos 
Suspensos 
(ppm) 

100 80 n° 430/2011 
Eficiência 
mínima de 

remoção de 
20% 

Sólidos 
Dissolvidos 
(ppm) 

750 750 - - 

* Valor de referencia: esgoto bruto médio (METCALF & EDDY, 1991) 
 
A CONAMA n° 357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento. O corpo hídrico em questão, foi considerado água salina, 
classe 1. A CONAMA n° 430/2011, por sua vez, dispõe sobre as condições e padrões de 
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lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357/2005. A CONAMA 
n° 274/2000 define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. 

A zona de mistura, de acordo com a CONAMA n° 430/2011 é definida como sendo a região do 
corpo receptor, que se estende do ponto de lançamento do efluente, delimitada pela superfície em 
que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o 
equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro.  

Pode-se notar que dos efluentes citados, o único parâmetro que não está em conformidade 
com o corpo hídrico, antes do descarte e diluição é a temperatura. A CONAMA 430 indica que a 
temperatura do efluente no momento do descarte deve ser inferior a 40°C, sendo que a variação 
de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura. A 
diferença inicial entre a temperatura do efluente e do corpo receptor é de 6,6 °C, conforme Tabela 
2. A análise da temperatura ambiente é apresentada na seção 3.5.2. 

 
Tabela 2 – Temperatura: Diferença inicial entre o efluente e o ambiente. 

 EFLUENTE AMBIENTE DIFERENÇA INICIAL 
Temperatura Verão (°C) 31,0 24,4 6,6 

Temperatura Inverno (°C) 27,6 21,0 6,6 
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3. ANÁLISE DE DADOS 
 
Os dados mais significativos para os propósitos deste estudo (vento CFSR2, corrente, 

constantes harmônicas de maré astronômica da FEMAR3 e vazão), cuja localização 
encontra-se indicada na Figura 2 e suas coordenadas na Tabela 3, são descritos e 
analisados neste capítulo. Essas análises servem para a melhor compreensão da 
dinâmica local, aferição nas modelagens numéricas e para a definição de cenários 
representativos das diferentes condições hidrodinâmicas e meteorológicas encontradas 
na área. 
 

 
Tabela 3 - Posição de coleta dos dados de corrente, vento, maré e vazão utilizados nas análises 
(datum SIRGAS2000). 

DADO LATITUDE LONGITUDE 
Vento 21°54'00,00"S 40°54'00,00" W 

Corrente 21º49’05,40”S 40º58’21,80”W 
Maré 21º38’12,00”S 41º03’00,00”W 
Vazão 21º45’11,80”S 41º18’01,10”W 

 
 

                                                
2Climate Forecast System Reanalysis. Disponível em <http://rda.ucar.edu/datasets/ds093.1/>. Último acesso em 22 de 
abril de 2013. 
3 Fundação de Estudos do Mar. 
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Figura 2 - Mapa com a localização das estações de medição de corrente, vento, harmônicos de 
maré e vazão. 

 
3.1. VENTOS 

 
Os dados de ventos analisados, a seguir, são oriundos da reanálise CFSR referente 

ao ponto de grade apresentado na Figura 2, e ao período de maio de 2007 a abril de 
2008, com intervalo amostral de uma hora. A Figura 3 apresenta o diagrama "stick plot" 
da média a cada seis horas dos dados de vento. 
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Figura 3 - Diagrama stick plot de dados de vento CFSR para o período de 1º de maio de 2007 a 
31 de abril de 2008, nas coordenadas 21º54’00,0”S e 40º54’00,0”W, com intervalo de amostragem 
dt=1h (convenção vetorial). 

 
As figuras, a seguir, apresentam os histogramas direcionais dos dados de vento para 

os períodos de junho a agosto de 2007 (Figura 4) e de janeiro a março de 2008 (Figura 
5). A direção apresentada refere-se ao norte geográfico e segue a convenção 
meteorológica, com a intensidade em m/s. Observa-se que, para ambos os períodos, os 
ventos mais frequentes são provenientes de NE, associados à condição de tempo bom. 
As frequências observadas no quadrante Sudoeste estão associadas às perturbações 
causadas pela passagem de sistemas frontais. 
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Figura 4 - Histograma direcional dos vetores de vento para o período de junho a agosto de 2007. 
Os círculos concêntricos indicam a porcentagem de incidência (%), enquanto que as barras de 
cores (laterais) indicam as classes de intensidade do vento (m/s). Intervalo de amostragem: 1h. 

 

 
Figura 5 - Histograma direcional dos vetores de vento para o período de janeiro a março de 2008. 
Os círculos concêntricos indicam a porcentagem de incidência (%), enquanto que as barras de 
cores (laterais) indicam as classes de intensidade do vento (m/s). Intervalo de amostragem: 1h. 
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A Tabela 4 apresenta a frequência de ocorrência conjunta entre intensidade e direção 
dos ventos para o período de junho a agosto. Os ventos mais frequentes vieram de NE 
(22,8%) e NNE (21,2%). Os ventos com maiores velocidades médias vieram de SW 
(6,0 m/s), seguidos de NE (5,8 m/s) e NNE (5,7 m/s), os ventos mais intensos registrados 
foram provenientes de SSW (11,8 m/s) e SW (10,8 m/s). Do total de registros de ventos, 
83,1% têm intensidades iguais ou inferiores a 7,0 m/s. 
 
 
Tabela 4 - Ocorrência conjunta de intensidade (m/s) e direção (º) do vento, para o período de 
junho a agosto de 2007. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a 
convenção meteorológica. Intervalo de amostragem: 1h. 

VEL 
(m/s) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW % DIR 

MÉD 
0,0- 1,0 0 3 3 2 2 0 1 1 1 2 7 2 1 2 1 0 28 1,3 
1,0- 2,0 7 10 7 9 6 2 7 3 3 10 8 5 6 6 9 5 103 4,7 
2,0- 3,0 31 20 15 4 7 7 8 8 12 14 15 8 7 6 7 15 184 8,3 
3,0- 4,0 36 46 45 26 23 21 23 16 27 19 8 8 4 0 3 16 321 14,5 
4,0- 5,0 73 75 79 35 6 15 6 22 21 31 14 5 0 0 2 24 408 18,5 
5,0- 6,0 73 97 124 51 2 9 4 8 19 30 10 4 1 1 0 8 441 20 
6,0- 7,0 38 97 115 31 0 1 2 1 11 43 7 0 0 0 0 3 349 15,8 
7,0- 8,0 8 65 64 18 0 0 0 7 4 23 7 0 0 0 0 6 202 9,1 
8,0- 9,0 0 42 31 4 0 0 0 0 1 12 10 0 0 0 0 0 100 4,5 
9,0-10,0 0 13 21 0 0 0 0 0 3 8 3 0 0 0 0 0 48 2,2 

10,0-11,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 16 0,7 
11,0-12,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0,4 

Total 266 469 504 180 46 55 51 66 102 212 92 32 19 15 22 77 2208  
Porc. 12 21,2 22,8 8,2 2,1 2,5 2,3 3 4,6 9,6 4,2 1,4 0,9 0,7 1 3,5   
Vel. méd. 4,7 5,7 5,8 5,1 3,2 3,9 3,3 4,3 4,6 6 4,8 3,2 2,3 2,2 2,4 4,1   
Vel. máx. 7,9 10 9,6 8,4 5,1 6 6,6 7,9 9,8 11,8 10,8 6 5,3 5,3 4,3 7,4   

 
A Tabela 5 apresenta a frequência de ocorrência conjunta entre intensidade e direção 

dos ventos para o período de janeiro a março. Os ventos mais frequentes vieram de NE 
(20,2%), seguidos de NNE (18,6%). Os ventos com maiores velocidades médias também 
foram oriundos dessas direções com intensidade média de 5,7 m/s (NE) e 5,2 m/s (NNE). 
Os ventos mais intensos registrados também foram provenientes de NE e NNE, ambos 
com intensidade de 10,5 m/s. Do total de registros de ventos, 86,9% têm intensidades 
iguais ou inferiores a 7,0 m/s. 
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Tabela 5 - Ocorrência conjunta de intensidade (m/s) e direção (º) do vento, para o período de 
janeiro a março de 2008. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a 
convenção meteorológica. Intervalo de amostragem: 1h. 

VEL 
(m/s) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW % DIR. 

MÉD 
0,0- 1,0 6 1 1 2 5 5 4 2 1 3 2 2 5 2 1 4 46 2,1 
1,0- 2,0 27 23 21 19 12 12 17 9 10 5 7 7 7 10 13 24 223 10,2 
2,0- 3,0 30 45 42 29 27 18 15 11 10 20 21 14 9 7 10 14 322 14,7 
3,0- 4,0 50 36 61 41 35 19 23 20 29 23 10 3 1 1 7 10 369 16,9 
4,0- 5,0 61 54 46 50 24 9 10 28 30 45 17 4 4 0 0 3 385 17,6 
5,0- 6,0 56 74 51 34 22 4 3 21 13 16 8 2 1 0 0 0 305 14 
6,0- 7,0 14 106 63 27 1 5 2 9 12 5 4 1 0 0 0 0 249 11,4 
7,0- 8,0 2 47 72 22 0 1 0 3 8 3 1 0 0 0 0 0 159 7,3 
8,0- 9,0 0 15 43 9 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 72 3,3 
9,0-10,0 0 3 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1,8 

10,0-11,0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0,6 
Total 246 406 442 240 126 73 74 103 116 121 71 33 27 20 31 55 2184  
Porc. 11,3 18,6 20,2 11 5,8 3,3 3,4 4,7 5,3 5,5 3,3 1,5 1,2 0,9 1,4 2,5   
Vel. méd. 3,9 5,2 5,7 4,7 3,5 3,3 3 4,2 4,4 4,1 3,6 2,8 2,3 1,8 2,1 2,2   
Vel. máx. 7,3 10,5 10,5 9,6 6 7 6,1 7,5 8,1 8,8 8,2 6,4 5,7 3,2 3,5 4,2   

 
3.2. CORRENTES 

 
Neste estudo foram analisados dados de correntes coletados nas proximidades do 

Complexo Portuário de Açu nas coordenadas indicadas na Tabela 3. No entanto, trata-se 
de um conjunto de dados privados e, por este motivo, os mesmos não podem ser 
apresentados neste documento. Assim, será realizada apenas uma descrição destes 
dados para posterior comparação com os resultados do modelo na mesma posição. 

Os histogramas contendo as direções das correntes para a camada do fundo, ou 
seja, onde está localizado o difusor do sistema de descarte estão apresentados na Figura 
6 e na Figura 7. 

 



Pág. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 
UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 

 22 / 74 

 

 
Revisão 00 

06/2015 Tt 15-009 ________________________________ 
Técnico Responsável   

 
Figura 6 – Histograma de direção da corrente – período de verão. 

 

 
Figura 7 – Histograma de direção da corrente – período de inverno. 
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Nota-se que o comportamento da corrente no ponto de descarte é perpendicular à 
costa e altamente influenciada pela maré. 

 
3.3. ELEVAÇÃO 

 
A Tabela 6 apresenta as constantes harmônicas para a estação maregráfica da 

FEMAR em São João da Barra (21º38,2’S e 41º03,0’W). As principais componentes para 
a região são M2 e S2, com amplitudes de 36,4 cm e 16,5 cm, respectivamente, indicando 
o caráter semidiurno da maré na região. A componente O1 tem amplitude de 7,7 cm, a 
N2 tem amplitude de 7,3 cm e, todas as demais componentes apresentam amplitudes 
inferiores a 5 cm. 

Na Figura 8 é apresentada a previsão de maré para julho de 2007, obtida a partir das 
constantes harmônicas apresentadas na Tabela 6. 

O espectro de amplitude de maré calculado a partir desta série (Figura 9) apresenta 
um pico com amplitude de aproximadamente 25 cm na faixa de frequência de dois ciclos 
por dia, correspondente à maré semidiurna. Um segundo pico menor pode ser observado 
na faixa de 1 cpd (maré diurna) com amplitude em torno de 7 cm. O mesmo pode ser 
observado no espectro de energia da maré (Figura 10), com uma concentração 
significativa de energia na faixa de frequência de 2 cpd, como indica o intervalo de 
confiança de 99% calculado para esse espectro. Observa-se, também, concentração de 
energia na faixa de frequência de 1 cpd. 
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Tabela 6 - Amplitude (cm) e fase local (º) das principais componentes harmônicas para a estação 
maregráfica de São João da Barra (RJ) (Fonte: FEMAR, 2000). 

 



 
Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 

UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 
Pág. 

25 / 74   

 

 
________________________________ 

Técnico Responsável Tt 15-009 Revisão 00 
06/2015  

 
Figura 8 - Previsão da elevação do nível do mar para julho de 2007 na estação maregráfica da 
FEMAR, em São João da Barra (RJ). 
 

 
Figura 9 - Espectro de amplitudes calculado a partir da previsão harmônica de variação do nível 
do mar para julho de 2007, em São João da Barra (RJ). 
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Figura 10 - Espectro de energia calculado a partir da previsão harmônica de variação do nível do 
mar para julho de 2007, em São João da Barra (RJ). 

 
3.4. VAZÕES 

 
Dados de vazão para o Rio Paraíba do Sul foram obtidos através da estação 

fluviométrica Campos – Ponte Municipal (ANA4), localizada às coordenadas 21º45'11,8"S 
e 41º18'01,1"W, para o período de janeiro de 1934 a dezembro de 2009. A Figura 11 
apresenta o ciclo sazonal das vazões médias mensais registradas nesta estação. 

O Rio Paraíba do Sul apresenta uma vazão média mensal máxima de 1.151 m³/s e 
mínima de 602 m³/s. O período de máxima seca ocorre entre os meses de julho a outubro 
e a máxima cheia de janeiro a março. A vazão média para o período amostrado foi de 
791 m³/s. 
 

                                                
4 Agência Nacional de Águas. 
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Figura 11 - Ciclo sazonal da vazão média mensal (m³/s) do Rio Paraíba do Sul. Fonte dos dados: 
Agência Nacional das Águas. 
 
3.5. TEMPERATURA 

 
Foram utilizadas duas bases de dados de temperatura para o estudo descritas nos 

itens 3.5.1 e 3.5.2, referentes à Análise Operacional da Temperatura da Superfície do 
Mar e do Gelo Marinho (OSTIA) e dos dados observados e fornecidos pela PRUMO, do 
pátio de logística. As temperaturas mínimas, para os cenários de verão e inverno 
proporcionam as maiores diferenças de temperatura entre o meio e o efluente, portanto a 
situação mais crítica de dispersão da pluma térmica. 
 
3.5.1. OSTIA 

 
Os dados utilizados para definir a temperatura da superfície do mar foram obtidos da 

Análise Operacional da Temperatura da Superfície do Mar e do Gelo Marinho (OSTIA), 
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fornecidos pelo Grupo de Alta Resolução de Temperatura da Superfície do Mar 
(GHRSST). Este conjunto de dados apresenta resolução espacial de 1 km e temporal 
diária.  

A análise realizada pelo GHRSST para a base OSTIA consiste na interpolação ótima 
(OI) de diversos sensores capazes de medir a temperatura da superfície do mar a bordo 
de satélites e medidas realizadas por bóias de deriva e fundeadas no oceano. 

Especificamente para este estudo utilizaram-se dados extraídos da coordenada 
geográficas (SIRGAS 2000) Latitude 21° 47' 59.9915" S, Longitude  41° 00' 0.0238" W. 

Na Figura 12 estão apresentadas as informações da serie histórica do Satélite OSTIA 
GHRSST. 

 
Figura 12 – Série de temperatura do ambiente.  

 
O valor médio de temperatura encontrado foi de 24,10°C, enquanto o valor mínimo 

encontrado para o inverno foi de 20,99°C. A temperatura mínima de verão foi de 23,40°C. 
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3.5.2. Dados de Temperatura – Pátio Logístico 
 
Foi considerada no estudo a série de temperatura medida em campo (no pátio de 

logística) realizadas pela PRUMO ao longo da região das alternativas da UTE do Porto 
Açu (Figura 13, Tabela 7). O valor médio para os cinco pontos ao longo do período 
coletado (Tabela 8 e Figura 23) foi o mesmo encontrado para os dados do OSTIA 
(24,10°C), indicando consistência entre os dados de satélite e os obtidos na região. 

 
Tabela 7 - Localização dos pontos de coleta (SIRGAS 2000). 

PONTO LONGITUDE LATITUDE 
PRM1 292728 m E 7595137 m S 
PRM2 294326 m E 7587928 m S 
PRM3 294842 m E 7586607 m S 
PRM4 295992 m E 7584652 m S 
PRM5 295127 m E 7581301 m S 

 

 
Figura 13 - Localização dos pontos de coleta de temperatura e do ponto onde foram obtidos os 
dados do OSTIA-GHRSST. (fonte da imagem de satélite: Google Earth) 
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Tabela 8 - Temperatura (°C) medida em cinco pontos ao longo da área de estudo para o período 
de Fevereiro de 2011 a Outubro de 2014. 

  PRM1 PRM2 PRM3 PRM4 PRM5 
Fevereiro/2011 24,0 24,5 24,8 25,3 25,3 
Maio/2011 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 
Agosto/2011 23,0 22,6 22,5 22,5 22,7 
Novembro/2011 23,8 23,7 23,7 23,8 23,7 
Fevereiro/2012 22,0 22,0 22,3 22,3 23,0 
Maio/2012 21,8 23,1 22,9 22,3 22,9 
Julho/2012 23,3 23,4 23,3 23,3 23,5 
Novembro/2012 25,7 25,7 27,0 25,6 25,7 
Fevereiro/2013 24,8 24,9 24,7 25,0 25,4 
Abril/2013 25,2 24,7 25,1 25,1 25,2 
Julho/2013 23,1 23,3 23,2 23,1 23,1 
Outubro/2013 24,3 23,7 23,5 23,1 23,3 
Janeiro/2014 25,8 25,9 26,0 25,8 25,6 
Abril/2014 26,6 25,9 25,9 25,7 25,9 
Julho/2014 23,3 23,0 22,9 23,1 23,0 
Outubro/2014 24,1 23,9 23,8 24,0 24,0 

 

 
Figura 14 – Série de Temperatura (°C) medida em cinco pontos ao longo da área de estudo para 
o período de Fevereiro de 2011 a Outubro de 2014. 

 
A temperatura média de verão registrada foi de 24,4°C e a mínima de inverno, 

21,8°C. A partir das médias de verão e mínimas de inverno observadas pelos OSTIA e 
dados observados, adotou-se a temperatura de inverno de 20,99°C e 24,4°C de verão 
(resumo contido na Tabela 9). 
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Tabela 9 – Resumo das informações, os valores adotados nas simulações estão indicados em azul. 

  TMÉDIA VERÃO (°C) TMINIMA INVERNO (°C) 
OSTIA 24,90 20,99 
Dado Observado 24,40 21,80 

 
3.6. BATIMETRIA 

 
A partir do Monitoramento da Morfologia e Dinâmica Praial na Área de Influência do 

Complexo Portuário do Açu, foi realizado pela TETRA TECH um levantamento batimétrico 
automatizado para investigar as feições de fundo na área adjacente ao terminal 
portuário, canal de acesso e bacias de evolução. A campanha de levantamento de 
dados se deu entre os dias 02 e 06 de março de 2015. 

Foi coberto um total de, aproximadamente, 455 quilômetros lineares durante o 
levantamento batimétrico. O posicionamento das linhas de sondagem executadas é 
apresentado na Figura 15. 

 
Figura 15 – Mapa com as linhas batimétricas levantadas nas proximidades do Porto do Açu. 
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4. MODELAGEM HIDRODINÂMICA 
 
O sistema de modelos numéricos Delft3D, através do módulo hidrodinâmico  

Delft3D-FLOW (DELTARES, 2013), foi selecionado como ferramenta para se atingir os 
objetivos propostos neste estudo. Esse sistema de modelos é capaz de simular a 
circulação hidrodinâmica como resposta a forçantes baroclínicas e barotrópicas, assim 
como a transferência de momentum ao sistema hidrodinâmico decorrente do sistema de 
ventos. As principais características desse modelo são descritas no Anexo A deste 
relatório. 

 
4.1. DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO E DADOS DE ENTRADA 

 
No presente estudo, deseja-se analisar o comportamento de determinadas variáveis 

no espaço e no tempo. A metodologia empregada (simulações numéricas) depende da 
geometria bi e/ou tridimensional que se pretende analisar. A seguir, estão descritos os 
procedimentos adotados na consideração desses fatores críticos e, assim, garantindo a 
qualidade do estudo realizado. 

 
4.1.1. Grade Numérica e Batimetria 

 
A grade numérica implementada representa um compromisso entre os objetivos 

finais do projeto de modelagem e a descrição dos processos na região. A especificação 
desta é feita pela fixação dos pontos de grade ao longo da linha de costa (no plano) e 
pela batimetria (eixo vertical). Uma vez que estes pontos ao longo da linha de costa são 
determinados, as demais características batimétricas são associadas ao domínio. 

Foi implementada uma grade numérica curvilínea com dimensão horizontal de 
191x195 pontos e com quatro camadas sigma na vertical; o espaçamento horizontal 
dessa grade varia entre 1.120 m (na região de menor resolução) a 34 m (na região do 
empreendimento). 
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As informações de profundidade foram obtidas através da digitalização de cotas 
batimétricas da carta náutica da DHN5 no 1.400 e complementadas com levantamentos 
pertencentes ao banco de dados da TETRA TECH. Salienta-se que, para o canal de 
acesso, foi considerada a cota prevista em projeto. 

Visando o ajuste fino da batimetria à linha de costa, foram utilizadas, também, 
informações provenientes de imagens de satélite. As cotas batimétricas foram associadas 
a cada ponto da grade numérica do modelo através de interpolação triangular. Com isso, 
estes dados foram incorporados ao modelo, adequando-os à resolução adotada. Os 
resultados finais da discretização da grade numérica estão ilustrados, a seguir. Na Figura 
16 é apresentada a grade numérica e a batimetria interpolada nesta, enquanto que a 
Figura 17 mostra um detalhe da grade. 
 

                                                
5 Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. 
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Figura 16 - Grade numérica utilizada na modelagem, com localização das bordas abertas em 
vermelho (à esquerda), e batimetria interpolada na mesma (à direita). 
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Figura 17 - Detalhe da grade numérica e batimetria associada na região do empreendimento. 

 
4.1.2. Condições de Contorno 

 
Para as simulações da hidrodinâmica, o sistema de modelos Delft3D possibilita a 

utilização de contornos abertos. Nesses contornos abertos (ou bordas abertas) podem 
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ser atribuídas condições forçantes (ativa) ou condições radiacionais (passivas). Quando 
são aplicadas forçantes nas bordas abertas, podem-se utilizar séries temporais ou 
valores constantes para diferentes variáveis pertinentes ao sistema estudado. 

No modelo hidrodinâmico foi considerado um conjunto de três bordas e uma borda na 
fronteira fluvial (Figura 16). A condição hidrodinâmica imposta a estas bordas foram a 
previsão harmônica da elevação de superfície, obtida a partir das constantes harmônicas 
do modelo global de maré TPXO6, na borda fluvial foi utilizada a vazão climatológica 
obtida da estação fluviométrica Campos – Ponte Municipal (Item 3.4). 

Como condição de contorno na superfície livre, para a reprodução do campo 
atmosférico, foram utilizados dados de vento e pressão atmosférica variáveis no espaço e 
no tempo do CFSR. A análise desses dados para um ponto de grade foi apresentada no 
Item 0. 
 
4.1.3. Considerações sobre a Modelagem Hidrodinâmica 

 
Nas simulações numéricas foram consideradas distintas configurações do modelo. 

Primeiramente, como os dados de correntes utilizados para a avaliação do modelo 
hidrodinâmico foram coletados antes da implantação dos empreendimentos do Complexo 
Portuário do Açu, foi considerada uma configuração com a batimetria coletada antes do 
início das obras e sem considerar as estruturas de proteção, com o principal objetivo de 
avaliar o modelo. Posteriormente, com intuito de fornecer os campos de corrente para 
subsidiar a modelagem de transporte, as simulações contemplaram a batimetria de 
projeto e a implantação do complexo.  

Para contemplar a variabilidade sazonal foram simulados dois períodos: (a) três 
meses de inverno, de 31 de maio a 7 de setembro de 2007; e (b) três meses de verão, de 
30 de novembro de 2007 a 7 de março de 2008. Estes períodos foram selecionados 
devido a disponibilidade dos dados para a avaliação do modelo, e para ambos os 
períodos foi considerado um aquecimento de dez dias para estabilização do modelo. 
  

                                                
6Disponível em <http://opendap.deltares.nl/thredds/catalog/opendap/deltares/delftdashboard/>. Último acesso em 22 de 
abril de 2013. 
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4.2. AVALIAÇÃO DA MODELAGEM HIDRODINÂMICA 
 

A metodologia de validação utilizada fundamenta-se na avaliação da modelagem 
quanto à sua capacidade de reprodução da circulação hidrodinâmica na região em 
estudo. Com este intuito são apresentadas comparações entre resultados da modelagem 
hidrodinâmica e os dados coletados disponíveis na região de interesse (Capítulo 3). 

A comparação entre os resultados da modelagem e os dados foi quantificada através 
do parâmetro denominado Índice de concordância ("Index of Agreement") proposto por 
Willmott & Wicks (1980) (apud WILLMOTT, 1982), definido por: 
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Onde: dado  média do dado. 

 
Segundo os autores para valores de d >> 0,5 a modelagem apresenta uma 

significativa redução de erros. O valor ideal de d é 1 (um). 
 
4.2.1. Avaliação para a Maré 
 

Para a avaliação da modelagem hidrodinâmica, com relação à elevação da superfície 
do mar, utilizou-se os valores obtidos através da previsão harmônica de maré para a 
estação de São João da Barra em um período de inverno e outro de verão. 

Esta previsão harmônica foi obtida através do Método de Schuremann (Schuremann, 
1958) e utilizou as constantes harmônicas de maré fornecidas pela FEMAR. 

As séries temporais de elevação de superfície, tanto dos dados quanto dos 
resultados do modelo para estação de São João da Barra, são apresentadas na  
Figura 18. O parâmetro estimado (d) para quantificar a comparação (dado x modelo) no 
período de inverno foi de 0,97, enquanto o no período de verão esse índice foi de 0,96. 
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Figura 18 - Séries temporais de elevação de superfície do mar (m), para o período de inverno 
(painel superior) e verão (painel inferior), estação de São João da Barra. A série temporal dos 
valores previstos é plotada em azul, enquanto que a série temporal resultante da modelagem 
hidrodinâmica é plotada em vermelho. 

 
4.2.2. Avaliação para as Correntes 

 
Conforme descrito no Capítulo 3 deste documento, foi realizada uma análise de 

dados de corrente coletados em campo, para comparação com resultados gerados pelo 
modelo, na mesma posição. Apesar de se tratar de dados privados, a intenção é avaliar 
se o modelo consegue reproduzir velocidades médias e máximas e a direção 
predominante. Com este intuito, no processo de validação das correntes calculadas pelo 
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modelo, foram comparadas as velocidades das correntes modeladas com as correntes 
observadas, para as profundidades de 2,0 m. 

Observou-se que o modelo conseguiu representar a direção predominante descrita 
para o dado medido. Representando, também, de forma coerente, as velocidades 
médias e máximas observadas no dado.  

Enfim, através dos métodos apresentados para a avaliação do modelo numérico 
implementado para a região, constata-se que a modelagem numérica foi aplicada com 
sucesso. 

Nas figuras a seguir são apresentados os campos de velocidade calculados pelo 
modelo para diferentes regimes de corrente de maré. 

 

 
Figura 19 – Correntes para a condição de maré de quadratura no máximo da enchente. 
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Figura 20 – Correntes para a condição de maré de quadratura no máximo da vazante. 
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Figura 21 – Correntes para a condição de maré de sizígia no máximo da enchente. 
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Figura 22 – Correntes para a condição de maré de sizígia no máximo da vazante. 
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5. MODELAGEM DA DILUIÇÃO E DISPERSÃO DE EFLUENTES 
 
A modelagem do transporte de plumas de efluentes compreende a modelagem de 

dois domínios conhecidos como campo próximo e campo afastado. O campo próximo 
corresponde à zona de diluição inicial onde prevalecem os efeitos oriundos da fonte ativa 
(sistema de disposição oceânica, composto por um ou vários orifícios, por exemplo), 
caracterizados pela velocidade inicial de ejeção (quantidade de movimento inicial do 
jato) e a diferença de densidade entre o efluente e o meio (empuxo inicial do jato). Esta 
zona possui uma escala espacial com ordens de grandeza de metros a dezenas de 
metros, e escala temporal da ordem de segundos a centenas de segundos. 

O campo afastado compreende a região onde passam a predominar os efeitos da 
dinâmica passiva na diluição da pluma, i.e. não influenciada pela fonte ativa, mas 
apenas por fatores ambientais. À medida que o efluente se afasta do ponto de descarte, 
os efeitos associados à velocidade inicial de ejeção diminuem, passando a predominar 
os efeitos associados à velocidade do ambiente. A região onde ocorre a transição entre 
estes dois efeitos define os limites entre estes domínios. A escala espacial do campo 
afastado possui ordens de grandeza de centenas de metros a quilômetros, e escala 
temporal da ordem de horas a dias. 

As escalas (espacial e temporal) envolvidas em ambos os domínios de modelagem 
de campo próximo e campo afastado podem ser visualizadas na Figura 23. A 
modelagem do fator de diluição no campo próximo foi realizada com o modelo CORMIX 
(Anexo B) e os resultados para o efluente são apresentados no Item 5.1, a seguir. No 
Item 5.2 é apresentada a modelagem da diluição e dispersão no campo afastado, 
realizada com o modelo DELFT3D (Anexo A), e seus resultados. 
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Figura 23 - Escalas (espacial e temporal) envolvidas nos domínios de campo próximo e 

afastado (JIRKA et al., 1976). 
 

5.1. MODELAGEM DA DILUIÇÃO NO CAMPO PRÓXIMO 
 
O modelo CORMIX7, desenvolvido na Cornell University sob contrato e aprovação 

da EPA8 dos EUA, foi utilizado para simular o campo próximo do lançamento térmico a 
partir do Complexo Portuário do Açu. Este modelo (Anexo B) requer três tipos de 
parâmetros de entrada: 

 As características ambientais, as quais descrevem as condições 
meteorológicas e oceanográficas esperadas para o local. Estas podem ser 
obtidas a partir de dados históricos ou a partir de resultados de modelagem  

 As características do lançamento, descrevendo a geometria do sistema 
através do qual é realizado o lançamento; 

 As características do efluente, os quais descrevem os parâmetros como a 
vazão e a densidade do efluente descartado. 

                                                
7 Cornell Mixing Zone Expert System (www.cormix.info). 
8 Environmental Protection Agency. 
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Como são considerados diferentes efluentes com diferentes vazões, e não se tem 
informação sobre como o regime de vazões será estabelecido e se a vazão será 
regularizada, a modelagem foi realizada com os efluentes separados, de forma que a 
pior configuração de diluição acontecerá sem a diluição inicial entre efluentes. 

Conforme adotado como premissa de projeto, o ponto descarte considerado próximo 
ao mole possui coordenadas Lat/Lon: 21° 49' 57.4211" S, 40° 59' 39.7009" W (SIRGAS 
2000). Cabe ressaltar que no campo próximo, a diluição de cada efluente varia em 
função da configuração do difusor e dos “risers”, portanto uma configuração inicial foi 
calculada com a soma das vazões, com a finalidade de se fixar as características do 
sistema difusor. Foram considerados dois dutos de 24”, um para cada UTE. Neste caso 
a vazão de cada duto é metade da vazão total de projeto, que considera as duas UTEs. 
Os critérios adotados para a escolha das características do difusor estão apresentadas 
no item 5.1.1 apresentado na sequência.  

 
5.1.1. Configuração do Sistema Difusor 

 
A localização do ponto de descarte foi adotada como premissa de projeto e a escolha 

das características do difusor foi realizada a partir da diluição e do estudo de perda de 
cargas, de forma iterativa. O cálculo do difusor está relacionado com a necessidade de 
otimizar a dispersão do efluente e o seu desempenho hidráulico conforme o critérios 
apresentado a seguir. Seu dimensionamento considera a configuração dos orifícios e 
risers, orientação do difusor, considerações hidráulicas e integridade estrutural. 

Os objetivos pretendidos pelo dimensionamento do sistema difusor são (ROBERTS 
et al., 2010): 

 Manter a vazão razoavelmente uniforme em todas as portas (desvio menor que 
10%); 

 Prevenção da intrusão de água e sedimentos do meio no emissário: recomenda-
se que o número de Froude do jato de cada orifício seja maior do que 1,0 e que 
área total das portas corresponda de 1/3 a 2/3 da tubulação do difusor; 

 Possibilitar a maior dispersão e diluição, evitando a sobreposição de plumas. 
Adotou-se, portanto, que a distância mínima entre risers é de no mínimo 1/3 da 
profundidade local; 



Pág. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 
UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 

 46 / 74 

 

 
Revisão 00 

06/2015 Tt 15-009 ________________________________ 
Técnico Responsável   

 Evitar a sedimentação no difusor de material particulado do efluente 
(Recomenda-se a velocidade no difusor seja maior ou igual a 0,5 m/s). 

De modo a atender os critérios apresentado acima, foram testadas diversas 
alternativas de dimensionamento e de configuração do difusor. Esta análise foi 
desenvolvida de modo iterativo utilizando o software CorHyd (BLENNIGER & JIRKA, 
2005) para determinação do desempenho hidráulico e o software CORMIX 6.0 para o 
cálculo da dispersão e diluição. 

Foram consideradas onze configurações com diferentes números de risers e 
comprimento de difusor, cujas características estão especificadas na Tabela 10 
apresentada a seguir. Em todas as configurações foram considerados orifícios com 
espaçamento uniforme entre eles, no topo da tubulação de 24”, com orientação vertical 
para cima. 
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Tabela 10 – Resumo dos resultados das simulações dos cenários. 

CEN. 
COMPRIMENTO 

DO TUBO 
DIFUSOR (m) 

NUMERO DE 
ORIFÍCIOS 

POR 
TUBULAÇÃO 

DORIFÍCIO(m) 

VERÃO INVERNO 
DILUIÇÃO DA 

PLUMA NA 
SUPERFÍCIE 

(VEZES) 

DISTÂNCIA 
HORIZONTAL 

(m) 

DILUIÇÃO 
DA PLUMA 

NA 
SUPERFÍCIE 

(VEZES) 

DISTÂNCIA 
HORIZONTAL 

(m) 

1 3,3 2 0,35 10,3 48,23 10,4 50,28 
2 6,6 3 0,29 10,1 41,56 10,5 53,39 
3 9,9 4 0,25 11,6 48,08 11,6 46,97 
4 13,2 5 0,22 13,6 44,63 13,7 45,70 
5 16,5 6 0,20 15,8 52,75 15,7 44,76 
6 19,8 7 0,19 25,7 43,88 25,6 33,90 
7 23,1 8 0,18 28,0 62,68 27,8 52,40 
8 26,4 9 0,17 29,9 55,63 29,7 19,95 
9 29,7 10 0,16 32,0 45,58 31,8 26,56 
10 33,0 11 0,15 34,1 27,76 34,1 58,88 
11 36,3 12 0,14 36,3 24,88 36,3 58,07 

 
Nota-se que a diluição é melhor quanto maior for o número de orifícios (“risers”), 

porem a melhor combinação de configurações de difusores que proporcionam maior 
diluição e respeitam os critérios hidráulicos adotados foi o cenário 7, ou seja, com 8 
orifícios de diâmetro de 18 cm. 

Foi considerado que os orifícios estão espaçados regularmente em 3,3 m entre 
centros, posicionados em um difusor em linha. Nas simulações foram consideradas duas 
tubulações com diâmetros de 24”, uma para cada UTE, portanto, cada tubulação possui 8 
orifícios, sendo que para as duas tubulações os orifícios encontram-se de forma 
intercalada. 

Os resultados referentes ao desempenho hidráulico do difusor descrito acima para a 
vazão máxima de projeto são apresentados na Tabela 11 e nas Figuras de 24 a 27. Nos 
cálculos hidráulicos foram considerados os diâmetros internos da tubulação. A altura 
manométrica necessária para o funcionamento do sistema, com essa configuração 
(cenário 7), é de 10,16 m acima do nível do mar. 
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Tabela 11 - Resumo dos resultados do desempenho hidráulico do difusor para a vazão de projeto. 

VAZÃO 
MÁXIMA DE 
PROJETO 

(L/s) 
ORIFÍCIO 

DISTÂNCIA 
DO FINAL DO 
DIFUSOR (m) 

DIÂMETRO 
DO DIFUSOR 

(m) 

VAZÃO DE 
SAÍDA DO 
ORIFÍCIO 

(m³/s) 

DESVIO 
DA VAZÃO 

NO 
ORIFÍCIO 

(%) 

VELOCIDADE 
NO DIFUSOR 

(m/s) 
FROUDE 

Ideal <10% Ideal > 0,5 m/s Ideal > 1 

1666,538 

#1 0 0,6096 0,114 9,6% 0,391 24,7 
#2 3,3 0,6096 0,110 6,0% 0,769 23,9 
#3 6,6 0,6096 0,109 4,2% 1,141 23,5 
#4 9,9 0,6096 0,105 1,1% 1,502 22,8 
#5 13,2 0,6096 0,103 -1,5% 1,854 22,2 
#6 16,5 0,6096 0,100 -4,0% 2,196 21,7 
#7 19,8 0,6096 0,097 -6,5% 2,530 21,1 
#8 23,1 0,6096 0,095 -8,9% 2,855 20,6 

 
 

 
Figura 24 - Vazão de saída do orifício em cada riser, para a vazão de capacidade de tratamento. 
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Figura 25 - Desvio da vazão em cada riser, para a vazão de capacidade de tratamento. 

 

 
 

Figura 26 – Número de Froude em cada riser. 
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Figura 27 - Velocidade no difusor, para a vazão de capacidade de tratamento. 

 
5.1.2. Descrição das Simulações de Campo Próximo 

 
A partir da definição do difusor que permite a melhor combinação de resultados de 

diluição e de critérios hidráulicos atendidos, foram feitas as simulações das diluições dos 
três efluentes. Entende-se que a pior diluição é obida quando os efluentes são 
descartados separadamente (sem a diluição inicial entre efluentes) e quando as duas 
tubulações liberam a vazão máxima simultaneamente. 

As simulações para a diluição e dispersão dos efluentes térmico, esgoto sanitário e 
água contaminada (rejeito da desmineralização), descartado a partir do Complexo 
Portuário do Açu, consideraram os períodos sazonais de verão e de inverno, além da 
profundidade de lançamento e corrente no ponto de descarte considerado. 

Na modelagem de campo próximo o vento não foi considerado, ao passo que a 
ausência de vento proporcionaria a pior dispersão do efluente e permite a avaliação da 
influência somente da corrente. A velocidade da corrente local adotada foi a máxima 
corrente em direção à linha de costa, dado que tal situação foi considerada como o pior 
caso. 

Da Tabela 12 a Tabela 14 são apresentados os dados de entrada adotados nas 
simulações de efluente térmico, esgoto sanitário e água contaminada, respectivamente, 
para os períodos sazonais de inverno e verão com o modelo CORMIX. 
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Tabela 12 - Dados de entrada adotados no campo próximo do efluente térmico a partir do Porto 

do Açu. 

PARÂMETROS DADOS DE ENTRADA 
VERÃO INVERNO 

Ambiente 

Profundidade média (m) 9,71 9,71 
Profundidade no ponto de descarte (m) 9,71 9,71 

Velocidade ambiente (m/s) 0,041 0.041 
Coeficiente de Manning 0,03 0,03 

Velocidade do vento (m/s)9 0 0 
Densidade ambiente na superfície (kg/m3) 1.024,30 1.024,80 

Densidade ambiente no fundo (kg/m3) 1.024,30 1.024,80 

Efluente 
Vazão do efluente (m3/s) 1,66 1,66 

Densidade do efluente “non-fresh” (kg/m3) 1.000,0 1.000,0 
Tipo de poluente conservativo conservativo 

Descarte 

A margem mais próxima está a esquerda esquerda 
Distância até a margem mais próxima (m) 530,0 530,0 

Comprimento do Difusor (m) 24,8 24,8 
Altura da porta (m) 0,6096 0,6096 

Diâmetro da porta (m) 0,18 0,18 
Número de orifícios totais para as duas linhas 16 16 

Gamma -ângulo entre o tubo difusor e a corrente (°) 90º 90º 
Theta – vertical (°) 90º 90º 

Zona de 
estudo 

Região de interesse (m) 3.500,0 3.500,0 
Número de intervalos para apresentação de resultados10 20,0 20,0 

 
  

                                                
9 Dado de entrada necessário para o correto funcionamento do modelo, mas desconsiderado na modelagem do campo 
próximo. 
10 O parâmetro “número de intervalos para a apresentação de resultados” é uma informação necessária para determinar 
o número de linhas que serão escritas em cada arquivo contendo os resultados da simulação. 
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Tabela 13 - Dados de entrada adotados no campo próximo do efluente esgoto sanitário a partir 
do Porto Açu. 

PARÂMETROS DADOS DE ENTRADA 
VERÃO INVERNO 

Ambiente 

Profundidade média (m) 9,71 9,71 
Profundidade no ponto de descarte (m) 9,71 9,71 

Velocidade ambiente (m/s) 0,041 0.041 
Coeficiente de Manning 0,03 0,03 

Velocidade do vento (m/s)11 0 0 
Densidade ambiente na superfície (kg/m3) 1.024,30 1.024,80 

Densidade ambiente no fundo (kg/m3) 1.024,30 1.024,80 

Efluente 
Vazão do efluente (m3/s) 0,000278 0,000278 

Densidade do efluente “non-fresh” (kg/m3) 1.000,0 1.000,0 
Tipo de poluente conservativo conservativo 

Descarte 

A margem mais próxima está a esquerda esquerda 
Distância até a margem mais próxima (m) 530,0 530,0 

Comprimento do Difusor (m) 24,8 24,8 
Altura da porta (m) 0,6096 0,6096 

Diâmetro da porta (m) 0,18 0,18 
Número de orifícios totais para as duas linhas 16 16 

Gamma -ângulo entre o tubo difusor e a corrente (°) 90º 90º 
Theta – vertical (°) 90º 90º 

Zona de 
estudo 

Região de interesse (m) 3.500,0 3.500,0 
Número de intervalos para apresentação de resultados12 20,0 20,0 

 
  

                                                
11 Dado de entrada necessário para o correto funcionamento do modelo, mas desconsiderado na modelagem do campo 
próximo. 
12 O parâmetro “número de intervalos para a apresentação de resultados” é uma informação necessária para determinar 
o número de linhas que serão escritas em cada arquivo contendo os resultados da simulação. 
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Tabela 14 - Dados de entrada adotados no campo próximo do água contaminada a partir do 
Porto Açu. 

PARÂMETROS DADOS DE ENTRADA 
VERÃO INVERNO 

Ambiente 

Profundidade média (m) 9,71 9,71 
Profundidade no ponto de descarte (m) 9,71 9,71 

Velocidade ambiente (m/s) 0,041 0,041 
Coeficiente de Manning 0,03 0,03 

Velocidade do vento (m/s)13 0 0 
Densidade ambiente na superfície (kg/m3) 1.024,30 1.024,80 

Densidade ambiente no fundo (kg/m3) 1.024,30 1.024,80 

Efluente 
Vazão do efluente (m3/s) 0,00676 0,00676 

Densidade do efluente “non-fresh” (kg/m3) 1.000,0 1.000,0 
Tipo de poluente conservativo conservativo 

Descarte 

A margem mais próxima está a esquerda esquerda 
Distância até a margem mais próxima (m) 530,0 530,0 

Comprimento do Difusor (m) 24,8 24,8 
Altura da porta (m) 0,6096 0,6096 

Diâmetro da porta (m) 0,18 0,18 
Número de orifícios totais para as duas linhas 16 16 

Gamma -ângulo entre o tubo difusor e a corrente (°) 90º 90º 
Theta – vertical (°) 90º 90º 

Zona de 
estudo 

Região de interesse (m) 3.500,0 3.500,0 
Número de intervalos para apresentação de resultados14 20,0 20,0 

 
  

                                                
13 Dado de entrada necessário para o correto funcionamento do modelo, mas desconsiderado na modelagem do campo 
próximo. 
14 O parâmetro “número de intervalos para a apresentação de resultados” é uma informação necessária para determinar 
o número de linhas que serão escritas em cada arquivo contendo os resultados da simulação. 
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5.1.3. Resultados da Diluição no Campo Próximo 

 
A seguir, são apresentados os resultados das simulações de campo próximo dos 

efluentes. Na Tabela 15 estão contidos os resultados do campo próximo. 
 

Tabela 15 – Resumo dos resultados das simulações em campo próximo. 

PARÂMETROS VERÃO  INVERNO  
TÉRMICO ESGOTO CONTAMINADA TÉRMICO ESGOTO CONTAMINADA 

Diluição no final do campo 
próximo 27,9 27.019,4 1.372,6 27,7 26.263,0 1.364,2 
Espessura final da pluma (m) 0,48 6,46 7,54 0,47 6,47 7,57 
Comprimento do campo próximo 
no eixo x (m) 57,46 91,29 21,54 29,33 87,36 21,14 
Profundidade terminal da pluma 
(m) 0 0 0 0 0 0 

 
Os resultados referentes às modelagens de efluente térmico, esgoto e água 

contaminada estão apresentados na sequência, Figuras 28 a 31. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 28 – Resultados da modelagem para o efluente térmico: (a) diluição x distância 
horizontal; (b) diluição x profundidade. 

 
Na Figura 29, pode-se notar que o enquadramento da diferença de temperatura entre 

a pluma e o corpo receptor de 3°C ocorre a uma distância horizontal de aproximadamente 
0,5 m e na profundidade de 7 m. A profundidade do local de descarte é de 9,71 m. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 29 – Resultados da modelagem para o efluente térmico: (a) Diferença de temperatura x 
distância horizontal; (b) Diferença de temperatura x profundidade. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 30 – Resultados da modelagem para o efluente de esgoto sanitário: (a) diluição x 
distância horizontal; (b) diluição x profundidade. 

 
  



Pág. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 
UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 

 58 / 74 

 

 
Revisão 00 

06/2015 Tt 15-009 ________________________________ 
Técnico Responsável   

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 31 – Resultados da modelagem para o efluente de água contaminada: (a) diluição x 
distância horizontal; (b) diluição x profundidade. 
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Na Tabela 16 estão apresentadas as concentrações ou características de cada 
componente dos efluentes simulados, após a diluição em campo próximo, para os 
períodos de verão e inverno. De acordo com os resultados apresentados, pode-se notar 
que todos os componentes se encontram em conformidade com a legislação vigente. 

 
Tabela 16 – Características da pluma no final do Campo Próximo. 

EFLUENTE COMPOSTO CONC. 
INICIAL 

DILUIÇÃO 
VERÃO 
(VEZES) 

DILUIÇÃO 
INVERNO 
(VEZES) 

CONC. FINAL 
VERÃO 

CONC. FINAL 
INVERNO 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

Efluente 
Térmico 

Diferença de 
Temperatura 
Verão e 
Inverno (°C) 

6,6 27,9 27,7 0,24 0,24 
3°C de 

Diferença na 
Zona de 
mistura 

Esgoto 
Sanitário 

Sólidos 
Dissolvidos 
(mg/L) 

400 

27.019,40 26.263,00 

1,48E-02 1,52E-02 - 

DBO (mg/L) 22 8,14E-04 8,38E-04 - 
Coliformes 
Fecais 
(NMP/100 
mL) 

200 7,40E-03 7,62E-03 
250 para 
categoria 
excelente 

Nitrogênio 
Amoniacal 
Total (mg/L) 

0,4 1,48E-05 1,52E-05 0,4 mg/L N 

Fósforo Total 
(mg/L) 0,0062 2,29E-07 2,36E-07 0,062 mg/L P 

Água 
Contaminada 

Sólidos 
Suspensos 
(ppm) 

80 
1.372,60 1.364,20 

0,06 0,06 
Eficiência 
mínima de 

remoção de 
20% 

Sólidos 
Dissolvidos 
(ppm) 

750 0,55 0,55 - 
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5.1.4. Discussão sobre os Resultados da Modelagem de Campo 
Próximo 

 
A seguir é apresentada uma análise e discussão dos resultados da modelagem de 

Campo Próximo. 
Com relação ao efluente térmico, este é descartado a (31,0 oC no verão e 27,6 oC 

no inverno). 
A temperatura ambiente considerada é de (24,4 oC no verão e 27,6 oC no inverno). 
A diferença entre a temperatura do efluente e do ambiente é, para os dois casos, 6,6 oC. 
A simulação de Campo Próximo (CP) para o efluente térmico mostra que, após ser 

lançado, a pluma térmica percorre uma distância de (57,46 m no verão e 29,33 m no 
inverno) até chegar ao final do CP. 

Ao chegar no final do CP a pluma sofre uma diluição de (27,9 vezes no verão e 27,7 
vezes no inverno). 

Dessa forma, a diferença de temperatura, entre pluma e ambiente, no final do CP é 
de (0,24 oC no verão e no inverno). 

A Zona de Mistura (ZM), para a pluma térmica, é a região onde a diferença de 
temperatura é igual ou superior a 3 oC. Assim, na simulação de CP realizada, a ZM tem 
uma extensão horizontal de aproximadamente 0,5 m medida a partir do ponto de 
descarte. Para além desta distância a pluma está enquadrada de acordo com a legislação 
(CONAMA n° 430/2011), pois a diferença de temperatura é inferior a 3 oC. 

A Figura 28 abaixo, mostra a variação da diferença de temperatura ao longo da 
distância horizontal. Observa-se, na figura, as posições do final do CP e a posição 
correspondente à ZM. 

O efluente de esgoto sanitário tem na sua composição os seguintes parâmetros 
(Tabela1): Sólidos Dissolvidos, DBO, Coliformes Fecais, Nitrogênio Amoniacal Total e 
Fósforo Total. Todos os parâmetros têm concentrações já enquadradas no lançamento, 
portanto este efluente não possui Zona de Mistura. 

A simulação de Campo Próximo (CP) para o efluente de esgoto mostra que: 
Após ser lançado a pluma de efluente percorre uma distância de (91,29 m no verão e 

87,36 m no inverno) até chegar ao final do CP, Figura 26. 
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Ao chegar no final do CP a pluma sofre uma diluição de (27.019,40 vezes no verão e 
26.263,00 vezes no inverno). 

Dessa forma, o Fósforo Total (por exemplo) cuja concentração inicial é de 0,0062 
mg/L, no final do CP, passa a ter uma concentração da ordem de (2,0 E-07 no verão e no 
inverno), vide Tabela 16. 

 
Figura 32 – Resultados da modelagem de CP para o efluente térmico, diferença de temperatura 
versus distância. No detalhe a indicação da Zona de Mistura. 

 
O efluente água contaminada também está enquadrado no lançamento, portanto 

este efluente, também, não possui Zona de Mistura. 
A simulação de Campo Próximo (CP) para o efluente água contaminada mostra que: 
Após ser lançado a pluma de efluente percorre uma distância de aproximadamente 

(21 m no verão e no inverno) até chegar ao final do CP.  
Ao chegar no final do CP a pluma sofre uma diluição de aproximadamente (1.300,00 

vezes no verão e no inverno). 
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Dessa forma, os sólidos suspensos (por exemplo) cuja concentração inicial é de 80 
ppm, no final do CP a concentração é da ordem de (0,06 ppm no verão e no inverno), 
vide Tabela 16. 

 
Para a simulação de Campo Próximo foi utilizado o Modelo CORMIX versão 6.0. Este 

modelo utiliza formulações empíricas ajustadas a cada classe de fluxo (JIRKA et al., 
1996, Anexo B). As formulações para o cálculo das diluições não são apresentadas no 
Manual de Usuário do CORMIX (JIRKA et al., 1996). Assim não é possível reproduzir 
passo a passo os cálculos feitos, internamente, pelo CORMIX. 

Contudo existem muitos trabalhos e livros que apresentam formulações para o 
cálculo de diluição no final do CP e que podem ser utilizados para avaliar os resultados 
fornecidos pelo CORMIX. 

Por exemplo os livros de Chin (2013) e Roberts et al. (2010) apresentam a seguinte 
equação para o cálculo da diluição, para o Número de Froude Ambiente (NF) < 1: 

j

j

q
Hb

Diluição



3/149,0

 

0gqb jj   

D

T
j L

Qq   

TQ  = Vazão de descarte do efluente (m3/s); 

DL  = comprimento do difusor (m); 
0g  = gravidade reduzida (m2/s) dada por: 

 
ambientedodensidade

efluentedodensidadeambientedodensidadegg 
0  

g  = aceleração da gravidade (m2/s). 
 
O Número de Froude Ambiente (NF) é dado por (ROBERTS et al., 2010): 
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j

a

b
uNF

3
  

Substituindo os respectivos valores, para o caso do efluente térmico, obtemos: 

1004,00156,0
04,0 3

 NFNF  

Então: 
  2325,030,1024

100030,10248,90 


g ; 

0,06698,24
66,1

jq ; 

0,01562325,00669,0 jb ; 

65,160669,0
)61,071,9()0156,0(49,0 3/1



Diluição . 

 
A diluição obtida por esta formulação é de 16,65 vezes (utilizando os valores da 

pluma térmica e para o verão). É um valor diferente e menor do que o calculado pelo 
CORMIX (27,9 vezes) mas dentro da mesma ordem de grandeza. 

 
Outro exemplo: para o caso do esgoto sanitário no verão: 

5-1018,24
000278,0

jq ; 

65 106,22325,010  jb ; 

124106,2
04,0

6

3



  NFNF  

Para o caso do NF > 1 a formulação para diluição é dada por (CHIN, 2013): 
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j

a

q
HuDiluição 


77,0

 

au  = velocidade do ambiente (m/s); 
Substituindo os valores: 
 

00,000.2810
)61,071,9(04,077,0

5 


 Diluição  

 
A formulação de Chin (2013) resultou numa diluição de 28.000,00 vezes e o valor 

calculado pelo CORMIX para as mesmas condições foi 27.019,40 vezes. Observa-se que 
as duas estimativas estão bastante próximas, com diferença percentual em relação ao 
CORMIX de 3,6%. 

Os dois exemplos apresentados acima mostram que as estimativas de diluição no 
final do CP obtidas por diferentes métodos são próximas. 

Assim, pode-se afirmar que, estas estimativas de diluição no final do CP, atendem 
perfeitamente aos propósitos do presente estudo. 
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5.2. MODELAGEM DA DILUIÇÃO NO CAMPO AFASTADO 
 
A modelagem de campo afastado foi realizada utilizando-se o modelo Delft3D  

(Anexo A). 
 

5.2.1. Descrição das Simulações de Campo Afastado 
 
O modelo Delft3D foi inicializado com parâmetros calculados na modelagem do 

campo próximo (extensão do campo próximo, diluição no final do campo próximo e 
profundidade terminal e espessura da pluma). Essa inicialização é necessária para que 
haja a transição da pluma entre estes dois domínios campo próximo e afastado. 

No campo afastado foram simulados cenários para os períodos sazonais de inverno 
e verão para o efluente térmico, esgoto sanitário e água contaminada. Os cenários foram 
simulados sem vento para verificar a situação mais crítica para a dispersão da pluma. 

 
5.2.2. Resultados da Diluição no Campo Afastado 

 
A seguir, são apresentados os resultados das simulações de campo afastado do 

efluente térmico. 
A Figura 33 e Figura 34, a seguir, mostram os resultados do efluente térmico após 

um mês de simulação sem vento para os períodos de verão e inverno respectivamente. 
Devido a maior diferença de temperatura entre o efluente e mar, a situação mais crítica 
para o projeto ocorre durante o período de verão. 
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Figura 33 - Comportamento da pluma térmica durante o período de verão. 

 

Figura 34 - Comportamento da pluma térmica durante o período de inverno.  
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A Figura 35 e Figura 36, a seguir, mostram os resultados da diluição do esgoto 
sanitário após um mês de simulação sem vento para os períodos de verão e inverno 
respectivamente. Devido a reduzida vazão do efluente, a diluição apresenta valores 
muito elevados, da ordem de 105 vezes próximo do ponto de lançamento. 

 

 
Figura 35 - Diluição da pluma de esgoto sanitário durante o período de verão. 
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Figura 36 - Diluição da pluma de esgoto sanitário durante o período de inverno. 

A Figura 37 e Figura 38, a seguir, mostram os resultados da diluição da água 
contaminada após um mês de simulação sem vento para os períodos de verão e inverno 
respectivamente. Devido a reduzida vazão do efluente, a diluição apresenta valores 
muito elevados, da ordem de 104 vezes próximo do ponto de lançamento. 
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Figura 37 - Diluição da pluma de água contaminada durante o período de verão. 

 
Figura 38 - Diluição da pluma de água contaminada durante o período de inverno. 
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5.2.3. Alterações nas Correntes Devido à Presença do Emissário 
 
Para determinar as alterações nas correntes devido à presença do emissário, 

cenários com e sem a presença do emissário foram simulados. 
A Figura 39 apresenta um mapa com as diferenças na magnitude das correntes 

considerando os dois cenários (com e sem emissário). As diferenças nas correntes 
obtidas são da ordem de 1 mm/s. Contudo, além das diferença serem muito pequenas 
(1 mm/s), não é possível identificar um padrão que possa ser associado ao emissário. 
Assim, com base nesta análise, pode-se afirmar que não há influência significativa nas 
correntes e na linha de costa, devido à presença estrutural e ao input de quantidade de 
movimento gerados pelo emissário. 

 
Figura 39 – Mapa com as diferenças das magnitudes de velocidade considerando dois 

cenários: com e sem a presença do emissário. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com a finalidade de dar suporte a PRUMO Logística com relação ao descarte de 

efluentes no Pátio Logístico do Complexo Portuário do Açu, a TETRA TECH realizou este 
estudo de modelagem de dispersão em campo próximo e afastado. 

O estudo foi baseado no ponto de descarte e traçado da tubulação definidos pela 
PRUMO e o descarte considerado ocorrerá a partir das UTEs 1 e 2. De cada UTE sai 
uma tubulação com 24” de diâmetro, e ambas as tubulações, correm paralelas até o 
ponto de descarte. No presente estudo foi considerado que a vazão máxima de descarte 
será a mesma para ambas as tubulações. 

Foram considerados três efluentes: efluente térmico (0,83 m³/s por UTE), esgoto 
sanitário (0,000139 m³/s por UTE) e água contaminada resultante do rejeito de 
desmineralização (0,00313 m³/s).  

Os componentes analisados que caracterizam os efluentes são: 
 Efluente térmico: Temperatura 
 Esgoto sanitário: sólidos dissolvidos, DBO, coliformes fecais, nitrogênio 

amoniacal total e fósforo total; 
 Água contaminada:Sólidos suspensos, sólidos dissolvidos. 

Os padrões de lançamento são determinados pela CONAMA n° 430/2011; os 
padrões de classificação de corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento estão contidos na CONAMA n° 357/2005 e os critérios de balneabilidade 
estão dispostos na CONAMA n° 274/2000. 

A modelagem hidrodinâmica foi realizada a partir do sistema de modelos numéricos 
Delft3D, através do módulo hidrodinâmico Delft3D-FLOW (DELTARES, 2013), capaz de 
simular a circulação hidrodinâmica como resposta a forçantes baroclínicas e 
barotrópicas, assim como a transferência de momentum ao sistema hidrodinâmico 
decorrente do sistema de ventos. 

Primeiramente, todas as vazões foram simuladas em conjunto, para a determinação 
da caracterização inicial do difusor, de forma a se obter os melhores resultados de 
diluição associados às características hidráulicas que evitam a sedimentação, intrusão 
salina e sobreposição de plumas. Trata-se de um difusor em linha (24”) com oito orifícios 
de 18 cm de diâmetro, e furos espaçados regularmente em 3,3 m. Cada tubulação 



Pág. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluentes para o EIA/RIMA do Projeto da 
UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 

 72 / 74 

 

 
Revisão 00 

06/2015 Tt 15-009 ________________________________ 
Técnico Responsável   

possui oito orifícios, e recomenda-se que os furos das duas tubulações estejam 
intercalados. 

A modelagem de diluição foi conduzida através da separação de dois domínios 
conhecidos por campo próximo e campo afastado. As simulações de campo próximo, 
realizadas com o modelo CORMIX, fornecem a diluição inicial do efluente e servem 
como parâmetros de entrada para o modelo de campo afastado Delft3D. 

A modelagem hidrodinâmica foi realizada a partir do sistema de modelos numéricos 
Delft3D, através do módulo hidrodinâmico Delft3D-FLOW (DELTARES, 2013), capaz de 
simular a circulação hidrodinâmica como resposta a forçantes baroclínicas e 
barotrópicas, assim como a transferência de momentum ao sistema hidrodinâmico 
decorrente do sistema de ventos. 

Em todos os casos e para todos os cenários simulados, o enquadramento das 
plumas no corpo receptor se deu sempre no domínio do campo próximo. 
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ANEXO A- DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MODELOS DELF3D 
 

O sistema de modelos Delft3D (DELTARES, 2013) é capaz de simular a circulação 
hidrodinâmica como resposta a forçantes baroclínicas e barotrópicas, bem como a 
transferência de quantidade de movimento ao sistema hidrodinâmico decorrente do 
sistema de ventos. Além disso, este sistema atualiza a cada passo de tempo as cotas 
batimétricas decorrentes de alterações geomorfológicas de fundo (erosão e deposição de 
sedimentos), além do transporte de sedimentos (de fundo e em suspensão na coluna 
d’água). 

A seguir, são descritas as principais características do modelo, através de seu 
módulo hidrodinâmico (Delft3D-FLOW). 
 

A.1 -DESCRIÇÃO DO MODELO DELFT3D-FLOW 
 

Para resolver o problema de hidrodinâmica em escala espacial e temporal adequada 
para as aplicações finais (determinação do campo de correntes e elevação de nível da 
superfície d’água) e, simultaneamente, manter os custos computacionais em níveis 
razoáveis, optou-se pela utilização do modelo Delft3D. 

A possibilidade de se trabalhar com grades altamente ajustáveis aos contornos foi a 
característica determinante para a escolha deste modelo. A acomodação da grade 
numérica à linha de costa permite uma apurada representação do corpo d’água em 
estudo. Para a solução do problema dinâmico são consideradas as equações de 
conservação de massa e quantidade de movimento, além da utilização das aproximações 
hidrostáticas e de Boussinesq. 

A solução do esquema numérico é iniciada pelo mapeamento da geometria do 
domínio no espaço matemático, a partir da discretização da área no espaço físico. No 
espaço matemático (regular) são resolvidas as equações de continuidade e conservação 
da quantidade de movimento. A estrutura vertical, quando ativada na formulação, é 
determinada por procedimentos explícitos com a especificação dos termos de difusão 
horizontal. 
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A grade a ser implementada representa um compromisso entre os objetivos do 
projeto e a descrição dos processos dinâmicos na região de interesse, bem como entre 
os recursos computacionais e o tempo de processamento necessário. 
 
A.1.1 - Processos Físicos 
 

A implementação do modelo hidrodinâmico foi baseada em um sistema de equações 
de águas rasas tridimensionais. O sistema de equações consiste nas equações 
horizontais da quantidade de movimento, na equação de continuidade e nas equações de 
transporte para constituintes conservativos. Tal conjunto de equações é derivado das 
equações tridimensionais de Navier-Stokes para um fluido incompressível. A seguir, são 
descritas as considerações e aproximações do modelo: 

 É adotado o sistema de coordenadas sigma (σ) no eixo vertical. A 
profundidade é assumida como sendo muito menor do que a escala horizontal. 
Então, devido à reduzida razão de aspecto, as aproximações para o sistema 
de águas rasas tornam-se válidas e, por conseguinte, a equação vertical do 
movimento reduz-se à equação hidrostática; 

 O efeito da densidade é considerado somente através de seu efeito na 
pressão (aproximação de Boussinesq); 

 Utiliza-se o sistema de coordenadas cartesianas, não considerando o efeito da 
curvatura da Terra. Além disso, o parâmetro de Coriolis é assumido como 
uniforme; 

 Assume-se uma condição de deslizamento no fundo (slip boundary condition) 
e é aplicada uma formulação de segunda ordem (quadrática) ao cisalhamento 
no fundo; 

 A formulação para a tensão de cisalhamento no fundo devido à ação conjunta 
das ondas e correntes é baseada num campo de fluxo 2D, gerado a partir da 
velocidade próxima ao fundo, utilizando uma aproximação logarítmica; 

 As equações do Delft3D-FLOW são capazes de resolver as escalas 
turbulentas (large eddy simulation). No entanto, as grades são geralmente 
muito grosseiras para resolver estas flutuações. Desta forma, as equações 
utilizadas são baseadas nas tensões de Reynolds; 
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 No Delft3D-FLOW os vórtices turbulentos são definidos pela profundidade da 
água. Sua contribuição à troca vertical da quantidade de movimento horizontal 
e da massa é modelada através de um coeficiente de viscosidade vertical 
turbulenta e difusividade turbulenta. Assume-se que os coeficientes são 
proporcionais à escala de velocidade e comprimento. Os coeficientes devem 
ser especificados (valor constante) ou computados por modelos algébricos, de 
turbulência k-L ou k-ε, onde k representa a energia cinética turbulenta, L é o 
máximo comprimento e ε, a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta; 

 Em concordância com a razão de aspecto para consideração da formulação 
de águas rasas, a geração de turbulência é baseada no gradiente vertical do 
fluxo horizontal; 

 A velocidade em um ponto de grade assume magnitude zero quando a altura 
da coluna d’água atinge cotas inferiores à metade daquela definida pelo 
usuário15. A velocidade pode retornar a magnitudes diferentes de zero 
quando a altura da coluna d’água atingir valores acima da metade do valor de 
corte; 

 Uma célula é considerada “seca” quando os quatro pontos de velocidade nas 
extremidades da célula secarem, ou quando a profundidade da água no centro 
da célula for menor que zero (volume negativo); 

 O fluxo de massa através dos contornos laterais e de fundo é nulo; 
 Quando não é especificado o campo de temperaturas, a troca de calor com a 

atmosfera é anulada. A troca de calor através do fundo é nula. 
 Se a troca de calor com a superfície da água é computada, utilizando um 

modelo de temperatura, o coeficiente de troca é função da temperatura e da 
velocidade do vento e, é determinado de acordo com Sweers (1976). Assume-
se que a temperatura do ambiente é constante no espaço e pode variar no 
tempo. Em outras formulações de troca de calor, os fluxos devido à radiação 
solar, atmosférica e radiação de fundo, convecção e perdas de calor devido à 
evaporação são modelados separadamente; 

 O efeito da precipitação na temperatura da água é representado. 
 

                                                
15Em geral são utilizadas cotas referenciadas às médias das baixa-mares de sizígia. 



Pág. Modelagem Numérica da Dispersão de Efluente Térmico para o EIA/RIMA do 
Projeto da UTE no Porto do Açu, São João da Barra - RJ 

 A-4/12 
 

 
Revisão 00 

06/2015 Tt 15-009 ________________________________ 
Técnico Responsável   

No próximo subitem, são apresentadas as equações básicas que governam o modelo 
implementado. 
 
A.1.2 - Equações Básicas 

 
O modelo adotado resolve as equações de Navier-Stokes para fluidos 

incompressíveis, sob a aproximação de águas rasas e de Boussinesq. A aceleração 
vertical é desprezada na equação da quantidade de movimento vertical, resultando na 
aproximação hidrostática. Desse modo, a velocidade vertical é calculada através da 
equação da continuidade.  
 

O Sistema de Coordenadas Sigma () 
 

O sistema de coordenadas sigma () foi introduzido em modelos atmosféricos 
(PHILLIPS, 1957). O eixo vertical consiste em camadas limitadas por planos , não 
exatamente horizontais, que acompanham as variações da batimetria e do nível d’água. 
Através dessa representação para o eixo vertical, obtém-se uma feição suavizada para a 
batimetria (Figura A1). 
 

 
Figura A1 - Exemplo de uma aplicação de coordenadas 휎.  
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O número de camadas é constante em todo o domínio, independentemente da 
profundidade local. A distribuição da espessura relativa de cada camada  é usualmente 
não uniforme. Esta propriedade permite maior resolução nas áreas de interesse, como 
em regiões superficiais (importante para fluxos devido ao vento e trocas de calor com a 
atmosfera) e áreas próximas ao fundo (para cálculos de transporte de sedimentos). 

O sistema de coordenadas  é definido como: 

휎 = =        A.1.2-1 
onde: 

푧 a coordenada vertical no espaço físico; 
휁 a elevação do nível d’água, acima do plano de referência (푧 = 0); 
푑 profundidade abaixo do plano de referência; 
퐻 profundidade local total (퐻 = 푑 + 휁). 
 

No sistema de coordenadas , a coordenada vertical no fundo é definida como  
σ = -1, e na superfície como  = 0 (Figura A1). As derivadas parciais no sistema de 
coordenadas cartesianas são expressas em coordenadas  após modificações (“regra da 
cadeia”) e termos adicionais (STELLING & VAN KESTER, 1994). 

O domínio de modelagem tridimensional para o fluxo consiste em um plano horizontal 
de uma área restrita (limitada) composta de contornos abertos e fechados (terra) e 
vertical (número de camadas). No sistema de coordenadas  o número de camadas é 
constante em todos os locais do plano horizontal. Para cada camada vertical, um sistema 
de equações conservativas é resolvido. 

 
Equação da Continuidade 

 
A equação da continuidade (homogênea verticalmente) é dada por: 

+
( )

+
( )

= 푄  A.1.2-2 
 
onde: 
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퐺  coeficiente utilizado na transformação de coordenadas curvilíneas para 
coordenadas retangulares; 

퐺  coeficiente utilizado na transformação de coordenadas curvilíneas para 
coordenadas retangulares; 

휉, 휂 coordenadas no sistema cartesiano; 
푈,푉 velocidades médias (na vertical) nas direções 휉, 휂 
 

Q representa as contribuições por unidade de área devido à fonte ou sumidouro de 
água, precipitação e evaporação: 

푄 = 퐻 ∫ (푞 − 푞 )푑휎+ 푃 − 퐸    A.1.2-3 
onde: 
푞   fonte de água por unidade de volume; 
푞   sumidouro de água por unidade de volume; 
푃  precipitação; 
퐸  evaporação. 
 

A tomada d’água de uma usina, por exemplo, deve ser modelada como um 
sumidouro. Na superfície pode haver uma fonte devido à precipitação ou um sumidouro 
devido à evaporação. 
 

Equações da Quantidade de Movimento na Direção Horizontal 
 

As equações da quantidade de movimento, nas direções ξ e η, são dadas por: 

+
√

+
√

+ − + − 푓푣 = − 푃 + 퐹 +

( )
휈 + 푀     A.1.2-4 

e, 
+

√
+

√
+ + − + 푓푢 = − 푃 + 퐹 +

( )
휈 + 푀     A.1.2-5 
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As variações de densidade são negligenciadas, exceto nos termos que expressam os 
gradientes de pressões baroclínicas (P  e P ). As forças F  eF , nas equações acima, 
representam o desequilíbrio horizontal nas tensões de Reynolds, enquanto M  e M  
representam as contribuições externas (fontes ou sumidouros). 
 

Velocidades Verticais 
 

A velocidade vertical (ω) é calculada através de uma adaptação da equação da 
continuidade no sistema de coordenadas	σ: 

+
( )

+
( )

+ = 퐻(푞 − 푞 ) A.1.2-6 
 

Na superfície o efeito da precipitação e evaporação é levado em conta.  
A velocidade vertical ω é definida nas superfícies σ. A velocidade vertical (ω) é referente 
ao movimento em σ, e pode ser interpretada como a velocidade associada aos 
movimentos de subida e descida. As velocidades verticais w (em sua “concepção física”), 
no sistema de coordenadas cartesianas, não são consideradas nas equações do modelo 
e são computadas apenas para fins de pós-processamento. Estas velocidades podem ser 
expressas em função das velocidades horizontais (u e v), profundidade da coluna d’água 
(H), elevação do nível d’água (ζ) e velocidade vertical (ω), de acordo com: 

푤 = 휔 + 푢 퐺 휎 + + 푣 퐺 휎 + + 휎 +  A.1.2-7 
 

Pressão hidrostática 
 

Ao se adotar a aproximação das equações de águas rasas para o sistema em 
estudo, a equação vertical para a quantidade de movimento é reduzida à equação de 
pressão hidrostática. As acelerações verticais devido aos efeitos de flutuabilidade, assim 
como aquelas devidas às rápidas variações da topografia de fundo (batimetria) não são 
consideradas. Portanto, 

= −푔휌퐻       A.1.2-8 
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Após a integração da equação acima, a pressão hidrostática é dada por: 

푃 = 푃 + 푔퐻 ∫ 휌(휉,휂, 휎 , 푡)푑휎      A.1.2-9 
 

Ao adotar a densidade da água como sendo constante e, considerando-se a pressão 
atmosférica, para o gradiente de pressão (gradiente de pressão barotrópico) têm-se: 

푃 = +      A.1.2-10 
 

푃 = +      A.1.2-11 
 
Parâmetro de Coriolis 

 
O parâmetro de Coriolis (f) depende da latitude geográfica (Φ) e da velocidade 

angular de rotação da Terra (Ω). Portanto, 
푓 = 2Ωsinϕ       A.1.2-12 

 
Tensões de Reynolds 

 
As forças F e F nas equações da quantidade de movimento representam o 

desequilíbrio horizontal nas tensões de Reynolds. As tensões de Reynolds são 
determinadas usando o conceito de viscosidade turbulenta, e pode ser observada em 
maiores detalhes em Rodi (1984). Dento deste conceito, as componentes (em cada 
direção) das tensões de Reynolds são o produto entre o fluxo dependente do coeficiente 
de viscosidade turbulenta e sua correspondente componente média devido ao tensor raio 
de deformação. 

Considerando águas rasas, o tensor de Reynolds é anisotrópico. O coeficiente 
horizontal de viscosidade turbulenta (ν ) é muito maior de que sua contra parte vertical 
(ν ). O coeficiente horizontal de viscosidade turbulenta é assumido como sendo a 
superposição de três partes: 
 uma parte devido a “turbulência de escala subgrade”; 
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 uma parte devido a “turbulência tridimensional (3D)”; 
 uma parte devido a dispersão, para simulações representando médias na coluna 

d’água. 
Em simulações onde as equações de quantidade de movimento e transporte são 

médias na coluna d’água, a distribuição da quantidade de movimento e material devido à 
variação vertical da velocidade horizontal, é denominada dispersão. Como o perfil vertical 
da velocidade horizontal não é resolvido nas simulações 2D, a dispersão não é simulada. 
O efeito dispersivo pode ser modelado como o produto do coeficiente de viscosidade e o 
gradiente de velocidade. O termo dispersivo pode ser estimado pela formulação de Elder. 

Se o perfil vertical da velocidade horizontal não se aproximar de um perfil logarítmico 
(devido à estratificação ou a forçante do vento), recomenda-se utilizar um modelo 3D 
para o transporte de materiais. 

A viscosidade turbulenta na horizontal é principalmente associada à contribuição dos 
movimentos turbulentos na horizontal e forçantes não resolvíveis na malha horizontal 
(“turbulência de escala subgrade”) ou por equações de águas rasas com médias de 
Reynolds. É introduzida a viscosidade turbulenta na horizontal na escala de subgrade 
(ν ) e a viscosidade turbulenta na horizontal (ν ). O Delft3D-FLOW simula os 
movimentos turbulentos na horizontal (em larga escala) através da metodologia 
denominada Horizontal Large Eddy Simulation (HLES). O ν  será computado por um 
modelo de turbulência. 

A viscosidade horizontal do meio, definida pelo usuário é representada pela ν . 
Consequentemente, no Delft3D-FLOW o coeficiente de viscosidade turbulento na 
horizontal é definido por: 

휈 = 휈 + 휈 + 휈        A.1.2-13 
 

A parte ν  se refere à turbulência tridimensional e, nas simulações 3D, é computada 
a partir de um modelo de fechamento turbulento 3D. 

Para modelos de fechamento turbulento que respondem apenas ao cisalhamento 
gerado, é conveniente especificar um coeficiente de mistura vertical de forma a 
contabilizar outras formas de mistura não resolvíveis, (ν ). Por isso, além de todos os 
modelos de fechamento turbulento, no Delft3D-FLOW deve-se especificar uma constante 
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(no espaço e no tempo) que represente o coeficiente de mistura do ambiente (valor 
referente à viscosidade turbulenta na vertical das equações de quantidade de 
movimento). Consequentemente, o coeficiente de viscosidade turbulenta na vertical é 
definido por: 

휈 = 휈 + max	(휈 ,휈 )      A.1.2-14 
 

Onde ν  é a viscosidade cinemática da água. A parte ν  é computada através de 
um modelo de fechamento turbulento. 

A fim de modelar o fluxo secundário em simulações 2D em curvas de rios, o Delft3D-
FLOW contém uma formulação para levar em conta o efeito do movimento espiral. Assim, 
a tensão de cisalhamento na horizontal é estendida considerando um termo adicional. 

O sistema de coordenadas σ rotaciona o tensor de cisalhamento em relação ao 
sistema de coordenadas cartesiano, o que implica na adição de termos adicionais 
(STELLING & VAN KESTER, 1994). Além disso, o tensor de cisalhamento é redefinido 
assumindo-se que a escala horizontal é muito maior do que a profundidade (BLUMBERG 
& MELLOR, 1985). Então, as forças F  e F  são utilizadas na forma: 

퐹 = +      A.1.2-15 
 

퐹 = +      A.1.2-16 
 

Para fluxos em pequena escala, quando o cisalhamento nos contornos fechados 
precisar ser levado em conta, os tensores de cisalhamento τ , τ , τ , τ  são 
determinados de acordo com as seguintes equações: 

휏 = +       A.1.2-17 
 

휏 = 휏 = 휈 + + +    A.1.2-18 
 

휏 = +       A.1.2-19 
 

Para simular fluxos em larga escala, com grades horizontais grosseiras, quando o 
cisalhamento nos contornos fechados puder ser negligenciado, as forças F  e F  são 
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simplificadas. Os termos de viscosidade horizontal, no Delft-FLOW, são então reduzidos 
para o operador de Laplace ao longo das linhas da grade: 

퐹 = 휈 +     A.1.2-20 
 

퐹 = 휈 +     A.1.2-21 
 
Onde se assume que a viscosidade turbulenta é constante. 

 
Equação de Estado 

 
A densidade da água (ρ) é uma função da salinidade (s) e da temperatura (t).  

O modelo Delft3D utiliza uma relação empírica (ECKART, 1958): 
휌 =

⋋
       A.1.2-22 

onde: 
⋋ 1779,5 + 11,25푡 – 0,0745푡 – (3,80 + 0,01푡)푠 
훼  0,6980 
푃  5890 + 38푡 – 0,375푡  + 3푠 
com a salinidade (푠) em ‰ e a temperatura da água (푡) em ºC. 
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ANEXO B - DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MODELOS CORMIX 

 
O CORMIX (Cornell Mixing Zone Expert System), desenvolvido na Cornell University, 

é um sistema de modelos computacionais desenvolvido para a análise, previsão e 
planejamento do descarte de efluentes em diferentes corpos d’água (JIRKA et al., 1996). 
Este modelo possui aprovação do órgão ambiental dos EUA, e é utilizado em consultorias 
e órgãos ambientais de vários outros países (entre eles a CETESB de São Paulo). 

A ênfase do sistema se dá na previsão da geometria e das características de diluição 
da zona de mistura inicial, permitindo que valores aceitáveis de qualidade de água sejam 
calculados e discutidos. 

O CORMIX é composto por três subsistemas: 
(a) CORMIX1, para a análise de lançamentos pontuais (single port discharges) e 

utilizado no presente estudo; 
(b) CORMIX2, para a análise de múltiplos lançamentos pontuais (difusores 

multiorifícios) abaixo da superfície (submerged multiport diffuser discharges); 
(c) CORMIX3, para a análise de lançamentos superficiais (surface discharges) não 

submersos e com escoamento de superfície livre (i.e. canais). 
Como todo sistema de modelagem, o CORMIX possui premissas e limitações, entre 

elas: 
 Os subsistemas CORMIX1, 2 e 3 exigem que a seção transversal efetiva do 

corpo d’água seja esquematizada como um canal retangular uniforme que 
pode, ou não, ser lateralmente delimitado; 

 No CORMIX a velocidade ambiente é assumida como sendo uniforme e 
constante ao longo de toda a seção esquematizada; 

 Além da possibilidade da imposição de um valor uniforme de densidade, os 
subsistemas CORMIX1 e CORMIX 2 permitem que três tipos diferentes de 
estratificação ambiente de densidade possam ser utilizados para melhor 
representar a distribuição vertical de densidade; 

 Todos os subsistemas do CORMIX são em princípio modelos de estado 
estacionário, no entanto, novos desenvolvimentos permitiram a análise da 
mistura em ambientes de maré; 
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 Todos os subsistemas do CORMIX podem calcular os processos associados à 
diluição e mistura de efluentes conservativos, com decaimento de primeira 
ordem ou a transferência de calor a partir de efluentes térmicos. 

Embora sua metodologia considere condições ambientais estacionárias,  
este sistema representa uma ferramenta adequada para previsões qualitativas (e.g. 
classificação de fluxos) e quantitativas (e.g. taxas de diluição, trajetórias) dos processos 
de misturas resultantes de diferentes configurações de descartes, e em vários tipos de 
corpos d’água, incluindo rios, lagos, reservatórios, estuários e águas costeiras. 

Estas simplificações dinâmicas se justificam uma vez que os processos do campo 
próximo possuem escala temporal da ordem de segundos a centenas de segundos e 
escala espacial com ordens de grandeza de metros a dezenas de metros, não exigindo 
dessa forma, a representação da dinâmica local que ocorre em escalas maiores. 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
727554        10/04/2015 10/04/2015 10/07/2015

Dados Básicos:

CPF: 218.812.048-55

Nome: Priscilla Cardoso Padron Armada

Endereço:

Logradouro: Rua Clélia, 683 apto 605

N.º: Complemento:

Bairro: Água Branca Município: SAO PAULO

CEP: 05042-000 UF: SP

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 10 - Auditoria Ambiental
2 7 - Controle da Poluição
3 12 - Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
4 5 - Educação Ambiental
5 11 - Gestão Ambiental
6 3 - Qualidade do Solo
7 8 - Recuperação de Áreas
8 6 - Recursos Hídricos
9 4 - Uso do Solo
10 1 - Qualidade do Ar
11 2 - Qualidade da Água
12 20 - Consultor Técnico Ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação 1jru.qeie.yryh.4233

IBAMA - CTF/APP 10/04/2015



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5669232       16/06/2015 16/06/2015 16/09/2015

Dados básicos:
CPF: 124.493.457-79

Nome: SAMUEL ANDRÉS VIVAS MARTINÉZ

Endereço:
logradouro: RUA VIUVA LACERDA

N.º: 249 Complemento: 807

Bairro: HUMAITA Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22261-050 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação

2145-05 Engenheiro Químico

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação IVMXN9P9JPMGVZ2J

IBAMA - CTF/AIDA 16/06/2015 - 17:41:05



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
5910505       10/04/2015 10/04/2015 10/07/2015

Dados Básicos:

CPF: 131.567.037-29

Nome: YASMIN WAKIMOTO SCHEUFLER

Endereço:

Logradouro: R. PIRES DE ALMEIDA

N.º: 8 Complemento: AP. 101

Bairro: LARANJEIRAS Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22240-150 UF: RJ

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 11 - Gestão Ambiental
2 4 - Uso do Solo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação vs9x.qrqt.zt9v.bjf7

IBAMA - CTF/APP 10/04/2015
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ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS COORDENADORES E 
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Este Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) apresenta um resumo das princi-
pais informações e conclusões do Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA) da Usina 
Termelétrica (UTE) Novo Tempo, previs-
ta para ser implantada no município de 
São João da Barra, norte do estado do 
Rio de Janeiro dentro do Complexo Lo-
gístico e Industrial do Açu (CLIPA). 

O empreendimento é composto por 
uma usina termelétrica a gás natural e 
suas estruturas extramuros (gasoduto, 
captação e adutora de água do mar, linha 
de transmissão e emissário de efluentes).

Este relatório é parte fundamental no 
processo de licenciamento  ambiental, 
que para este projeto, teve início com o 
protocolo do pedido de Licença Prévia 
(LP) para o empreendimento, efetuado 

no INEA em 08/01/2015, gerando o Pro-
cesso de Licenciamento Ambiental no 
E-07/002.00212/2015. O INEA emitiu a 
Instrução Técnica (IT) DILAM/CEAM nº 
11/2015 para elaboração e apresenta-
ção do EIA/Rima da UTE Novo Tempo. 
A Instrução técnica apresenta os trâmi-
tes do processo de licenciamento no 
órgão ambiental e orientações técnicas 
para a elaboração dos estudos.  

Os estudos ambientais foram desen-
volvidos por uma equipe multidisciplinar 
formada por coordenadores e consulto-
res da Tetra Tech, e contou também com 
a colaboração de instituições públicas, 
técnicas e científicas do Estado do Rio de 
Janeiro, que contribuíram com o forneci-
mento de informações e apoio durante o 
processo de elaboração do EIA/Rima.

INTRODUÇÃO
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Para a instalação de empreendimentos que 
possam gerar impactos significativos no meio 
ambiente e na população, como indústrias, 
minerações, barragens, usinas, entre outros, a 
Legislação Federal Brasileira, por meio das re-
soluções do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama) nº 01/86 e nº 237/97, exige a 
elaboração do Estudo de Impacto Ambien tal, 
denominado EIA, e de seu respectivo Relató rio 
de Impacto Ambiental, o Rima.

O EIA é um instrumento técnico que reúne 
estudos de várias especialidades e que são 
denominados diagnósticos, abrangendo os 
Meios Físico (solos, água, ar), Biótico (flora e 
fauna) e Socioeconômico (população, renda, 
economia) e servem de base para a identifi-
cação das consequências da implantação de 
um projeto sobre o ambiente natural e a comu-
nidade. Já o Relatório de Impacto Ambiental 
(Rima) é um documento que reflete as conclu-
sões do EIA, devendo ser apresentado de for-
ma objetiva e adequada à sua compreensão 
pela população em geral. Em conjunto, esses 
dois documentos comporão o EIA/Rima da 
UTE Novo Tempo, instrumento indispensável 
ao licenciamento ambiental de um empreendi-
mento deste porte.

Com base nessas informações, poderão ser 
emitidas as licenças ambientais para o empre-
endimento. O nome desse processo é Licen-
ciamento Ambiental. As licenças ambientais 
no Brasil são: a Licença Prévia (LP), que auto-
riza a continuidade dos estudos de viabilida-
de de um determinado empreendimento, em 
certo local; a Licença de Instalação (LI), que 
autoriza o início das obras de implantação e a 

O QUE É O EIA/RIMA?

Licença de Operação (LO), que autoriza o fun-
cionamento do empreendimento.

Estes estudos ambientais são então rea-
lizados para que o Estado, por meio de seu 
órgão ambien tal competente, o Instituto Es-
tadual do Ambiente (Inea), e as demais par-
tes interessadas, como a população local por 
exemplo, possam avaliar e discutir a viabilida-
de do projeto da UTE Novo Tempo e conhecer 
suas principais alterações, positivas e nega-
tivas, que poderá causar no meio am biente, 
na sociedade e na economia da região, bem 
como a forma que a GNA, empresa respon-
sável pelo projeto, conduzirá o controle ou a 
compensação das alterações negativas e a 
potencialização das positivas.

De forma geral, o EIA é elaborado conside-
rando as seguintes etapas principais:

1 - Descrição detalhada da implantação e 
operação do empreendimento, com desta-
ques para as atividades que possam causar 
impactos ambientais;

2 - Diagnóstico das condições ambientais, 
sociais, culturais e econômicas encontradas na 
região e que poderão ser atingidas pelo projeto;

3 - Avaliação das alterações que poderão 
ocorrer no ambiente durante a implan tação 
e operação do projeto. Estas alterações são 
chamadas de impactos ambientais;

4 - A partir da identificação destes impactos 
ambientais, são propostas ações na forma de 
programas e medidas para eliminar ou diminuir 
as altera ções negativas e aumentar o efeito dos 
bene fícios decorrentes do empreendimento.
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Essas ações, medidas e programas são de 
responsabilidade do empreendedor, no caso a 
GNA, e fiscalizados pelos órgãos ambientais 
competentes, no caso o Inea.   

 Após a avaliação e aprovação do EIA pelo 
ór gão ambiental, é emitida então a Licença 
Prévia (LP), lembrando sempre que esta LP não 

autoriza o início da implantação do empreendi-
mento e sim, aponta que o projeto é viável do 
ponto de vista ambiental, incluindo a escolha de 
sua localização. Importante ressaltar que esta 
LP é o primeiro passo para o em preendedor in-
corporar as sugestões e reclama ções da popu-
lação diretamente envolvida.
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A GNA é uma empresa formada pela Pru-
mo Logística S.A. e pela Porto do Açu Ope-
rações S.A., e tem como objetivo a compra 
e venda de gás natural liquefeito (GNL) ou 
oriundo da produção offshore; processamen-
to, beneficiamento e tratamento de gás natu-
ral; e geração, transmissão e comercialização 
de energia elétrica.

A Prumo, controladora da GNA, é uma em-
presa brasileira que atua no setor de infraestrutu-
ra e logística. Atualmente constrói e desenvolve 
o complexo de empreendimentos denominado
Porto do Açu, localizado em São João da Barra, 
no norte do Estado do Rio de Janeiro.

QUEM É O EMPREENDEDOR?
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A UTE Novo Tempo será uma planta in-
dustrial totalmente dedicada à geração de 
energia elétrica a partir da queima do Gás 
Natural(1), com a finalidade de abastecer o 
mercado nacional de energia, por meio do 
Sistema Integrado Nacional (SIN) de eletri-
cidade, conectando-se a este sistema por 
linhas de transmissão até a subestação de 
Campos dos Goytacazes/RJ.

Para o pleno funcionamento da usina 
termelétrica também serão implantadas as 
chamadas Estruturas Extramuros, utilizadas 
para o recebimento do gás (Gasoduto), água 
(Adutora), lançamento de efluentes indus-
triais (Emissário Submarino) e transmissão 
de energia (Linha de Transmissão) de cada 
unidade geradora da UTE Novo Tempo.

A usina termelétrica e suas estrutura 
complementares estão previstas para se-
rem implantadas numa área de cerca de 
75 hectares, de propriedade da Prumo e 
totalmente inseridos na Macrozona de De-
senvolvimento Econômico (MDE), mais es-

pecificamente no Setor Especial Porto do 
Açu (Sepa), conforme os termos do Plano 
Diretor de São João da Barra (Lei Munici-
pal no 357/15), estando também situadas 
no perímetro urbano, conforme disposto na 
Lei de Perímetros Urbanos de São João da 
Barra (Lei Municipal no 358/15).

Os acessos aos empreendimentos se 
darão pelo sistema viário e infraestrutura 
já implantados na Zipa, enquanto que os 
acessos externos se darão principalmen-
te pela BR 356 e RJ 240, principal ligação 
da Zipa com os municípios Cam pos dos 
Goytacazes/RJ e São João da Barra/RJ.

A UTE Novo Tempo será composta por 
duas unidades geradoras de energia elétri-
ca idênti cas, chamadas de UTE-1 e UTE-2, 
que juntas serão capazes de gerar 3.100 
MW de energia, o necessário para abaste-
cer uma cidade de mais de 600 mil habitan-
tes ou cerca de vinte municípios como São 
João da Barra/RJ.   

CONHECENDO OS
EMPREENDIMENTOS
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Além das unidades geradoras da UTE Novo 
Tempo fazem parte do projeto o Gasoduto, res-
ponsável por levar o gás natural até cada uma 
das unida des geradoras; a Adutora, responsá-
vel por captar e levar água do mar; o Emissário 
Submarino para o descarte dos efluentes in-
dustriais e sanitários e a Linha de Transmissão 
(LT), que fará o transporte da energia elétrica 
gerada na UTE Novo Tempo até a Subestação 
Açu, atualmente em implantação na Zipa.

(1)  O gás natural é um combustível ga-
soso composto por hidrocarbonetos leves, 
sendo considerado limpo e ecológico, de-
vido ao seu alto grau de pureza. Apre senta 
ainda vantagens econômicas devido à sua 
eficiência e segurança em relação a outros 
tipos de combustíveis. O gás natural apre-
senta características adequadas para ser 
utilizado como combustível em instalações 
industriais, comerciais, residenciais e como 
matéria prima em indústrias químicas, side-
rúrgicas e de fertilizantes.

A configuração escolhida para a UTE Novo 
Tempo utiliza 2 unidades geradoras de energia, 
do tipo Ciclo Combinado(2), sendo que cada 
uma dessas unidades (UTE-1 e UTE-2) será 
composta por 3 turbinas a gás com gerador, 3 
caldeiras de recuperação de calor e 1 tur bina a 
vapor com gerador, com capacidade total de ge-
ração de 1.550 MW. A opção pelo Ciclo Combi-
nado, em que são associadas turbinas a gás e a 
vapor, contribuem para o aumento da eficiência 
na geração de energia e proporciona a produção 
de eletricidade com custos reduzidos.

(2)  Ciclo Combinado: Usinas do tipo ciclo 
combinado utilizam turbinas a gás e a vapor 
associadas em uma única planta industrial, 
ambas ge rando energia elétrica a partir da 
queima do mesmo combustível. Para isto, o 
calor exis tente nos gases que saem das turbi-
nas a gás é recuperado, produzindo vapor ne-
cessário para acionamento da turbina a vapor.
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Linha de Transmissão existente na área da CLIPA. 

A usina funcionará utilizando como ma-

téria prima o gás natural, conduzido a par-

tir do Terminal de GNL do Porto do Açu li-

cenciado para as UTE-1 e UTE-2. Ele será 

transportado até as UTE 1 e 2 por meio de 

gasodutos dedicados, com cerca de 2,5 

km de extensão e capacidade de forneci-

mento de até 6,5 milhões de metros cúbi-

cos de gás por dia natural cada um. 

A energia gerada na UTE Novo Tem-

po será transmitida por duas linhas de 

transmissão também dedicadas, com 3,5 

quilômetros de extensão cada uma e ten-

são de 345 kV até a subestação do Açu, 

de onde será conectada à subestação de 

Campos dos Goytacazes e a partir desta 

para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

A água a ser utilizada para o resfria-

mento das torres da UTE Novo Tempo 

será captada no mar e conduzida tam-

bém por adutoras dedicadas à cada 

uma das unidades geradoras da usina, 

com previsão de consumo total de cerca 

de 8.350 m3/h.

Já os efluentes industriais e sanitários 

serão gerados pela usina serão tratados 

e lançados também no mar e por meio de 

dutos denominados emissários submari-

nos, com cerca de 2,5 km de extensão.
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Optar pela construção de uma usina termelétrica movida a gás natural leva em consideração o 
atual cenário energético brasileiro, cuja demanda de energia vem aumentando significativamente, 
sendo necessário direcionar o planejamento no sentido de aumentar esta oferta e a sua eficiência 
energética por meio de novas alternativas distintas das usinas hidrelétricas, que acarretam signifi-
cativas alterações socioambientais em seus territórios de implantação e operação. 

A descoberta de grandes reservas de gás na-
tural ao longo da costa brasileira, notadamente 
nas bacias de Campos e do Espírito Santo as-
sociadas ao Pré-Sal, possibilita a diversificação 
e o incremento na matriz energética brasileira, a 
partir da geração de energia elétrica com o uso 
desta fonte, mais limpa e com maior eficiência, 
tendo ainda seu funcionamento independente 
de fatores climáticos adversos.

Neste sentido, a implantação da UTE Novo 
Tempo tem como objetivo diversificar não só as 
matrizes energéticas do Estado do Rio de Janei-
ro e do Brasil, mas também garantir uma maior 
confiabilidade no fornecimento de energia elé-
trica a novos investimentos na região e no país. 

A sua implantação poderá contribuir para a 
chegada de novas industrias na região, e con-
sequentemente de empregos, consolidando 
o compromisso das empresas GNA e Prumo,

POR QUE IMPLANTAR UMA 
USINA TERMELÉTRICA? 

com o desenvolvimento econômico e socio-
ambiental de São João da Barra e região.

O local proposto para a implantação do 
empreendimento é estratégico, sendo inse-
rido  integralmente em uma área industrial, a 
denominada Zona Industrial do Porto do Açu 
(Zipa), próximo a um terminal de GNL licencia-
do, a uma subestação em 345 kV, a um sistema 
portuário operante e à linha de costa para cap-
tação de agua, além de suas facilidades logísti-
cas com os campos exploratório de gás natural 
das bacias de Campos e do Espírito Santo.

O investimento previsto para o projeto todo 
(UTE e Estruturas Extramuros) é da ordem de 
6,2 bilhões de reais, com previsão de geração 
de 5.000 empregos diretos na fase de obras 
para todas as unidades da usina e 300 empre-
gos diretos para sua operação a plena carga.
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Para implantação da UTE Novo Tempo será 

aproveitada toda a infraestrutura de apoio já 

licenciada e instalada nos domínios do Porto 

do Açu, que consiste basicamente em aces-

sos viários, canteiros de obras, oficinas, depó-

sitos de materiais, escritórios, e equipamentos 

de infraestrutura básica provisória, destacan-

do-se o sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, não sendo prevista a 

instalação de alojamento no canteiro de obras, 

pois será realizada contratação de mão de 

obra residente na região.

Primeiramente será feita a limpeza do ter-

reno, que consiste na retirada da camada ve-

getal do solo. Em seguida serão realizadas as 

atividades de terraplenagem e nivelamento do 

terreno. A área total para instalação do empre-

endimento será de 75 hectares para as duas 

unidades geradoras, e estima-se a retirada de 

196.000 m2 de cobertura vegetal. A área de 

instalação do empreendimento é composta 

por terreno aplainado, onde não estão previs-

tos grandes volumes de corte e aterro.

COMO SERÁ A 
IMPLANTAÇÃO?
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Com a conclusão do nivelamento do terreno, será iniciada a etapa de instalação das fundações 
e dos equipamentos e sistemas da primeira unidade geradora, a UTE-1.

Os dutos de cada unidade geradora (gaso-
duto, captação de água e emissário de efluen-
tes) não serão enterrados. Serão aéreos com-
partilhando a mesma faixa de servidão e em 
alguns trechos serão suportados por estrutu-
ras chamadas de piperack(3).

A fase de obras terá duração de 39 meses com a previsão de 2.400 postos de trabalho 
durante o pico.

Exemplo de montagem eletromecânica dos equipamentos da UTE

Molhe norte onde passará o sistema de dutos 
da UTE (gasoduto, emissário e adutora)

(3) Piperack - É um cavalete metálico ou 
de concreto para sustentar tubulações. 
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A escolha da tecnologia de geração de 

energia termelétrica foi feita considerando-se 

aspectos técnicos e operacionais. Assim, po-

de-se considerar que a UTE apresenta carac-

terísticas como: alta eficiência e confiabilida-

de, elevada segurança e eficácia, facilidade 

de manutenção, baixos custos de operação e 

sistemas de controle operacionais. 

Cada uma das unidades geradoras da UTE 

Novo Tempo será independente e composta 

por três turbinas a gás, três caldeiras de recu-

peração de calor e uma turbina a vapor. Juntas 

elas serão capazes de gerar 3.100 MW, sendo 

prevista a geração de cerca de 130 postos de 

trabalho para cada unidade. As turbinas a gás 

da UTE Novo Tempo contarão com combus-

tores secos cha mados  Dry Low- NOx Com-

bustors, cuja tecnologia permite uma melhor 

mistura do ar com o combustível, reduzindo 

assim as emissões de óxidos de nitrogênio. 

Devido ao alto consumo de água necessá-

rio para o sistema de resfriamento das torres 

(cerca de 8.350 m3/h), a UTE Novo Tempo foi 

projetada para utilizar água do mar neste sis-

tema, não comprometendo assim a disponi-

bilidade hídrica na região. Para os outros pro-

cessos da UTE Novo Tempo, está previsto o 

consumo de água doce de cerca de 150 m3/h 

a ser cap tados em poços profundos.

COMO SERÁ A 
OPERAÇÃO?

Os efluentes gerados nessa fase serão 

os domésticos (refeitórios, banheiros, etc) 

e os industriais (purga da torre de resfria-

mento, efluentes contaminados com óleo, 

etc). Cada unidade geradora terá o seu 

próprio sistema de tratamento de efluen-

tes domésticos e industriais, sendo que 

após o tratamento, estes serão descarta-

dos no mar através do emissário submari-

no de cada unidade.
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• Área de Influência Indireta (AII): as áre-
as que sofrerão os impactos indiretos da 
implantação e/ou operação do empreendi-
mento, definida de acordo com cada tema 
abordado, utilizando-se na medida do pos-
sível, limites geográficos e/ou unidades de 
paisagem, permitindo análise sistêmica e 
integrada dos temas; 

• Área de Influência Direta (AID): com-
preende as áreas que sofrerão impactos 
diretos da implantação e/ou operação do 
empreendimento, incluindo não só o site, 

O diagnóstico ambiental apresentado a se-
guir foi desenvolvido com base nas caracterís-
ticas do empreendimento e nas avaliações so-
bre a área de estudo da UTE Novo Tempo. 

Estes locais de estudo são denominados 
de Áreas de Influência e são nessas áreas que 
podem ser observados os impactos ambien-
tais. A delimitação dessas áreas pode variar 

mas também um contorno, além das áreas 
que serão afetadas pelas atividades do em-
preendimento. Da mesma forma que con-
ceituado para a AII, utilizou-se na medida 
do possível limites geográficos e/ou unida-
des de paisagem. 

• Área Diretamente Afetada (ADA): Esta
área compreende o perímetro de todo o ter-
ritório que será efetivamente utilizado para a 
implantação e operação do empreendimen-
to, incluindo as áreas de apoio do canteiro 
de obras. A ADA é igual para todos os meios.

DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL

de acordo com o meio estudado: físico (solos, 
rochas, relevo, água, ar, ruído), biótico (fauna, 
flora e áreas de relevância ambiental) e socio-
econômico (população, cultura, infraestrutura 
e economia). 

Desta forma a equipe de especialistas que 
elaborou os estudos do EIA trabalhou com as 
seguintes áreas de influência (áreas de estudo):
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O meio físico apresenta diferentes pa-
râmetros (solos, rochas, relevo, água, ar 
e ruído) que são utilizados na definição 
das áreas de influência. Por considera-

Com relação à qualidade do ar consi-
deraram-se as características do projeto 
conceitual e da região de inserção e a ex-
periência da equipe em estudos similares, 
sendo definidas:

• Área de Influência Indireta (AII): Esta
área foi delimitada de acordo com a bacia 
área estudada para a modelagem de dis-
persão atmosférica, considerando um raio 
de 51 km a partir da chaminé da UTE, e;

Clima e Qualidade do Ar

• Área de Influência Direta (AID): para
essa área foi considerado um raio de 10 
km a partir das coordenadas geográficas 
das fontes de emissões atmosféricas da 
UTE Novo Tempo. Esta área foi definida 
em virtude do resultado da modelagem de 
dispersão atmosférica, considerando os 
valores das 30 maiores concentrações de 
curto período e as 10 maiores concentra-
ções de longo período para os parâmetros 
de NOx, CO e HC. 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
DO MEIO FÍSICO

rem fatores distintos e específicos, fo-
ram utilizados 2 parâmetros para a deli-
mitação das áreas de influência, que são 
descritos abaixo.
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Ruído, Geologia, Geomorfologia, Pedologia,

Hidrografia, Hidrogeologia e Ambiente Marinho

• Área de Influência Indireta (AII): A AII
está localizada na porção direita do rio 
Paraíba do Sul, tendo como rio principal 
o canal do Degredo/Rio Água Preta/Rio
Doce e as Lagoas do Taí, Grussaí, Iquipari, 
Salgada e Açu. 

A AII do Compartimento Marinho foi de-
finida de acordo com o resultado das mo-
delagens de dispersão de efluente, consi-
derando de forma conservadora, um raio de 
aproximadamente 5 km a partir do ponto de 
descarte dos efluentes, englobando o canal 
de Acesso do Terminal Sul até a Barra do 
Açu (ao sul), e, ao norte, estendendo-se até 

o limite da Zona Industrial do Macrozonea-
mento de São João da Barra.

• Área de Influência Direta (AID): Bacia
do Iquipari acrescida do canal de acesso, 
próximo à Barra do Açu.

Para o Compartimento Marinho foi de-
terminada a AID de acordo com os resul-
tados das modelagens de dispersão dos 
efluentes, definindo um raio de 3 km em 
virtude da configuração da pluma de dis-
persão dos efluentes, a qual se apresenta 
concentrada entre o Canal de Acesso do 
Terminal Sul (molhe norte), ao sul, e, ao nor-
te, o Porto do Açu
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ASPECTOS FÍSICOS

O conhecimento de todos os aspectos do Meio Físico é de extrema importância para o entendi-
mento das relações entre o empreendimento e o meio ambiente, possibilitando melhorias ambientais 
e a identificação de possíveis impactos que possam vir a ocorrer com a implantação e operação da 
UTE Novo Tempo. As características ambientais do Meio Físico observadas são descritas a seguir. 

A região onde se pretende instalar a UTE 
Novo Tempo tem seu clima caracterizado 
como tropical quente e úmido, com inverno 
seco. O total de chuvas é da ordem de 1.000 
mm, com aproximadamente 110 dias de chu-
va por ano, a estação da seca é definida pelo 
inverno (junho, julho e agosto) e a de chuva 
pelo verão (novembro, dezembro, janeiro).

Clima 

Todos os períodos estudados indicam uma 
forte predominância de ventos variando entre 
o norte e o nordeste. Apenas durante a ma-
drugada os ventos de leste- sudeste- torna-
-se mais significativa. Os ventos, em geral, são 
mais fracos durante a madrugada e a manhã, 
quando os maiores índices de calmaria (ainda 
que baixos) foram registrados.
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Os estudos sobre os níveis de ruído foram 
realizados utilizando-se os dados de monitora-
mento existentes na região do empreendimento. 
As leituras indicaram que as principais fontes de 
ruído são a circulação de veículos e a ação do 
vento, e que os níveis de ruído (diurno e noturno) 

Ruído

encontrados na região estão dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação para áreas predo-
minantemente industriais. 

Ainda, é importante dizer que o núcleo resi-
dencial mais próximo fica a 4 quilômetros da re-
gião do empreendimento.

O diagnóstico da qualidade do ar na região 
do empreendimento foi realizado através da in-
terpretação de dados obtidos de uma estação 
de monitoramento contínuo instalada próxima 
à Fazenda Caruara.  Através desses dados foi 
possível constatar que a região possui atual-
mente níveis satisfatórios de qualidade do ar, 
atendendo aos padrões vigentes no Brasil.

Qualidade do Ar (poeiras)
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As Áreas de Influência do empreendimen-
to são constituídas por terrenos planos a su-
avemente ondulados associados à Feixes de 
Cordões Arenosos do Rio Paraíba do Sul e da 
Baixada Campista, acompanhados de vegeta-
ção de restingas e áreas alagadiças.

Os terrenos associados aos Feixes de 
Cordões Arenosos apresentam terreno on-
dulado, com declividades baixas, cristas 
arenosas paralelas e depressões de terrenos 
com brejos, chamadas de intercordões. Nos 
Feixes de Cordões Arenosos ocorrem Neos-
solos e Espodossolos, que são solos areno-
sos, com baixa fertilidade natural. Essa ca-
racterística arenosa e de baixa inclinação do 
terreno favorecem a infiltração da água da 
chuva nas áreas um pouco mais altas, o que 

A área da UTE Novo Tempo está localizada 
sobre o Aquífero Superior,  que é caracterizado 
por um por um pacote de sedimentos de ori-
gem marinha de maior risco à contaminação. 
Isso acontece devido à sua proximidade com 
a superfície e seu caráter livre,  interligado com 
rios, córregos e lagoas presentes na região. 

Para o estudo de qualidade da água sub-
terrânea foram analisadas amostras de água 
de 5 poços na região durante o ano de 2014, 

Hidrogeologia

Solo, Rochas e Relevo

impede os processos de erosão, favorecen-
do assim a ocupação humana.

A Baixada Campista e constituída por sedi-
mentos argilo-arenosos ou argilosos, apresen-
tam terrenos alagados, deprimidos, planos, mal 
drenados, com presença de água subterrânea 
próxima a superfície. Nestes terrenos encon-
tramos solos associados com fundos de vale e 
de várzeas (Gleissolos e Organossolos). Devido 
à baixa declividade, a Baixada Campista é for-
mada principalmente lagoas, canais e alagadi-
ços temporários durante a época das chuvas, 
o que pode dificultar as obras civis e de drena-
gem. Esses terrenos são os mais frágeis frente 
aos processos de interferência e ocupação do 
homem devido à presença de áreas sujeitas a 
inundações na estação da chuva.

na estação seca e chuvosa.  De todos os parâ-
metros da água analisados, apenas o número 
de coliformes fecais e de manganês estavam 
acima dos valores da resolução CONAMA 
396/08. O manganês é comumente encontra-
do na água da região devido às características 
do solo. Já os coliformes foram encontrados 
em apenas um poço durante uma das campa-
nhas de monitoramento realizadas, indicando 
contaminação pontual.
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Na AID, devido à baixa declividade, a rede de drenagem é constituída basicamente por lagoas, 
canais e alagadiços temporários durante a época de chuvas. A drenagem encontrada na AID é re-
presentada pela lagoa do Iquipari e lagoa do Veiga. Já na AII encontramos o rio Paraíba do Sul, as 
lagoas de Grussaí,  e Iquipari, as lagoas Salgada, Taí, Veiga e do Açu; além do rio Doce/Água Preta/
Canal de Quitingute. Merece destaque a implantação de canais de drenagem artificial. 

Recursos Hídricos e Qualidade

das Águas Superficiais

Canal de drenagem artificial implantado no CLIPA.
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O ambiente marinho da região do 
empreendimento apresenta ventos pro-
venientes de Nordeste, associados às 
condições de tempo bom, sendo que os 
ventos de sudoeste estão associados às 
perturbações causadas pela passagem 
de massas de ar.

Durante o inverno, as direções de cor-
rentes marinhas apresentaram um padrão 
no eixo Noroeste/Sudeste, com as maiores 
frequências de observações com velocida-
de aproximada de 0,3 m/s.  Enquanto no 
verão a direção com maior frequência de 
observação foi de Sudeste, com velocida-
des variando entre 0,2 e 0,3 m/s.

A baixa declividade do terreno do em-
preendimento impede a ocorrência de pro-
cessos erosivos, no entanto é um terreno 
com risco de sofrer inundações. Com re-
lação à qualidade das águas superficiais 
(rios, córregos e lagoas), foram analisadas 
as águas da lagoa do Iquipari e lagoa do 
Veiga, durante a estação seca e chuvosa 

AMBIENTE MARINHO

O valor médio de temperatura média das 
águas marinhas é de 24,10°C, enquanto o 
valor mínimo encontrado para o inverno foi 
de 20,99°C e para o verão foi de 23,40°C.

Para a avaliação da qualidade das águas 
e sedimentos marinhos foram analisados 5 
pontos distribuídos na região do empreen-
dimento. Sendo que apenas os parâmetros 
polifosfato e nitrogênio amoniacal encon-
traram-se acima do permitido na Resolução 
Conama 357/05 para as águas superficiais 
salinas de classe 1. Para os sedimentos fo-
ram analisados os mesmos pontos de água 
sendo que todos os parâmetros analisados 
encontraram-se em conformidade com a 
Resolução Conama 454/12 – nível 1.

do ano de 2014. Nos resultados analisa-
dos foram encontrados alguns parâmetros 
fora dos padrões estabelecidos pela Re-
solução Conama 357/05. Estas discordân-
cias podem ser explicadas pela existência 
de matéria orgânica, sólidos em suspen-
são e principalmente pelas propriedades 
naturais do solo.
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
DO MEIO BIÓTICO

• Área de Influência Indireta (AII): cor-
dões de restinga do Norte Fluminense, li-
mitados ao Norte pelo rio Paraíba do Sul; 
a Oeste pelo curso do rio Doce ou canal 
Quitingute; ao Sul pela Lagoa do Açu; e a 
Leste pela linha de praia. Na AII estão in-
cluídas as lagoas de Grussaí, Iquipari, Taí, 
Salgada, Veiga e Açu. 

Assim, como para o meio físico, a por-
ção marinha da área de influência indireta 
foi definida de acordo com o resultado das 
modelagens de dispersão de efluente. Con-
tudo, de forma conservadora, foi conside-
rada para a AII um raio de aproximadamen-
te 5 km a partir do ponto de descarte dos 
efluentes, englobando o canal de Acesso 
do Terminal Sul até a Barra do Açu (ao sul) 
e, ao norte, estendendo-se até o limite da 
Zona Industrial do Macrozoneamento de 
São João da Barra.

• Área de Influência Direta (AID): cordões
de restinga do Norte Fluminense, limitados 
ao norte pelo Complexo Lagunar Grussaí-
-Iquipari; a oeste ora pelo curso do rio Doce 
ou canal Quitingute ora pelas estradas exis-
tentes na região; ao sul pela Lagoa do Açu; 
e a leste pela linha de praia. Na AID estão 
incluídas as lagoas de Grussaí, Iquipari, 
Salgada, Veiga e Açu, além da RPPN Ca-
ruara e a maioria dos empreendimentos já 
implantados ou em fase de construção que 
formam o Complexo Logístico e Industrial 
do Porto do Açu (Clipa), incluindo o Distrito 
Industrial de São João da Barra (DISJB). 

Para a AID da porção marinha, assim 
como para o meio físico foi definida de for-
ma conservadora um raio de 3 km do ponto 
de descarte dos efluentes, englobando, ao 
sul, todo o canal de acesso do Terminal Sul, 
e, ao norte, o Porto do Açu.
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ASPECTOS DO MEIO BIÓTICO

Os estudos do meio biótico tiveram como 
objetivo estudar a vegetação de restinga (3), 
a fauna associada (os animais) e as áreas de 
relevância ambiental existentes na área de in-
fluência do empreendimento. Esses estudos 
ajudaram a avaliar os impactos e a elaborar 
programas ambientais, sendo que os últimos 
têm como objetivo contribuir com a conser-
vação do meio ambiente e com a diminuição 
das interferências causadas pela implantação 
e operação do empreendimento na área.

O diagnóstico do meio biótico está dividido 
em (i) Compartimento Continental (ou Ambien-
te Terrestre), onde se estudou principalmente 
a vegetação, os animais terrestres e de lagoas 
litorâneas, e as áreas de relevância ambiental, 

(3) Restinga: é o nome dado a um ecos-
sistema do bioma Mata Atlântica que per-
tence ao grupo das formações pioneiras 
sob influência exclusivamente marinha. 
Compreende a flora e a fauna que ocorre 
nas praias, dunas, vales de dunas e nos 
terraços marinhos que foram esculpidos 
durante e depois da última era glacial. Os 
solos da restinga (areia de quartzo + uma 
capa de húmus) são predominantemente 
arenosos, salgados e pobres em nutrientes.

e (ii) o Compartimento Marinho (ou Ambiente 
Marinho), onde se estudou principalmente os 
animais marinhos. A seguir serão apresenta-
dos os resultados mais relevantes obtidos 
pelo presente estudo.
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De modo geral a vegetação nativa da área 
de influência do projeto, constituída princi-
palmente por restinga de moitas isoladas so-
bre cordões arenosos, encontra-se impacta-
da pela ação do homem, com destaque para 
agricultura, pecuária e pela instalação das 
indústrias que formam o Complexo Logístico 
e Industrial do Açu (Clipa), que recentemente 
vêm sendo implantadas na região em ritmo 
mais acelerado.

Os estudos foram realizados de acordo 
com o método de levantamento total da ve-

Vegetação

AMBIENTE TERRESTRE

ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADA IDENTIFICADAS NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO

getação ocorrente na área do projeto, também 
chamado de levantamento censitário, que 
consiste no registro de toda a vegetação exis-
tente, neste caso remanescentes de restinga 
arbustiva e árvores isoladas.

De acordo com as listas de espécies da flo-
ra ameaçada em nível nacional (Portaria MMA 
nº 443/2014) e global (IUCN e CITES), na área 
do empreendimento foram encontradas cinco 
espécies ameaçadas, apresentadas no qua-
dro a seguir. Não foram registradas espécies 
da flora endêmicas e raras.

ESPÉCIE SITUAÇÃO FONTE

Cereus Fernambucensis - CITES

Pilosocereus Arrabidae QUASE AMEAÇADA CITES/IUCN

Melanopsidium Nigrum VULNERÁVEL PORTARIA 443

 Manilkara Subsericea BAIXO RISCO IUCN

 Melocactus Violaceus EM PERIGO CITES/IUCN/PORTARIA 443
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O levantamento de dados secundários re-
velou na área do projeto 19 espécies de ma-
míferos, distribuídas em 14 famílias distintas, 
o que mostra que os ambientes de restinga
investigados apresentam uma riqueza de ma-
míferos semelhante àquela esperada para 
outras áreas similares.

A grande maioria dos mamíferos constan-
tes na literatura consultada foi registrada atra-

Pegadas de Lontra longicaudis encontradas 
próximas à lagoa do Veiga (Fonte: CRA, 2010).

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Fonte: 
Ecologus, 2013.

Mamíferos

O estudo da fauna terrestre foi realizado a partir de levantamentos na literatura sobre os mamí-
feros, aves, répteis e anfíbios da região, além dos peixes de lagoas litorâneas, que são grupos da 
fauna utilizados como indicadores da qualidade do ambiente. Os mesmos serão descritos a seguir.

Fauna

TROCAR FOTO

Em relação às lagoas litorâneas localizadas 
próximas à área do projeto, mais especifica-
mente as lagoas do Veiga e de Iquipari, pode-
-se dizer que as espécies mais abundantes 
são comuns e costumam ocorrer em várias 

Peixes de Lagoas Litorâneas

outras regiões costeiras do Sudeste, o que 
sugere que as condições destas lagoas são 
favoráveis à ocorrência de espécies de ampla 
distribuição e que possuem facilidade para vi-
ver em ambientes alterados.

vés de entrevistas com moradores e a partir 
do método de identificação de vestígios, caso 
por exemplo da lontra (Lontra longicaudis).

Algumas espécies de mamíferos mere-
cem atenção especial devido à situação de 
ameaça em que se encontram, tais como a 
lontra (Lontra longicaudis), o gato-maracajá 
(Leopardus trigrinus) e a preguiça-de-coleira 
(Bradypus torquatus).
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Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), espécie 
endêmica da Mata Atlântica (Fonte: CRA, 2010).

O levantamento de dados secundários re-
velou a ocorrência de 89 espécies de aves 
na área de estudo, distribuídas em 14 ordens 
e 33 famílias, sendo que dentre as últimas 
destacam-se as famílias associadas às áreas 
úmidas (Ardeidae e Rallidae) e abertas (Co-
lumbidae e Emberezidae). No geral pode-se 
destacar que os ambientes estudados abri-
gam uma diversidade de aves de ampla dis-
tribuição geográfica.

O número de espécies registradas na área 
de estudo é menor que o encontrado em ou-
tras áreas de restinga do Estado do Rio de 
Janeiro, como Maricá e o Parque Nacional 
das Restingas de Jurubatiba, mas no geral 
igual ou superior àqueles encontrados em 
áreas mais próximas.

Aves

Tropidurus torquatus, espécie comumente en-
contrada na área de estudo (Fonte: CRA, 2010).

Os répteis e anfíbios compreendem o con-
junto de espécies de cobras, lagartos e sapos. 
No geral, a área do projeto abriga uma riqueza 
de répteis e anfíbios semelhante àquela en-
contrada em outros ambientes de restinga.

A literatura consultada revelou 15 espécies 
de répteis, divididas em 10 famílias, e 11 es-
pécies de anfíbios, divididas em 4 famílias. A 
grande maioria das espécies constantes na 
literatura consultada foi registrada através de 
entrevistas com moradores, sendo que ape-
nas duas foram identificadas através da reali-

Répteis e Anfíbios

!

!

O diagnóstico das aves ocorrentes na 
área do projeto registrou espécies endêmi-
cas, isto é, que ocorrem apenas em uma 
determinada região, sendo elas o tiê-sangue 
(Ramphocelus bresilius) e a saíra-sapucaia 
(Tangara peruviana).

zação de avistamentos em campo, tais como 
a lagartixa-doméstica (Hemidactylus mabouia) 
e o calango (Tropidurus torquatus).
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Algumas áreas, em função das suas carac-
terísticas ambientais, culturais, turísticas e pai-
sagísticas, necessitam de medidas especiais 
de proteção. O presente estudo identificou, 
nas proximidades do empreendimento, quatro 
Unidades de Conservação (UC), sendo duas de 
Uso Sustentável, tais como a Área de Proteção 
Ambiental (APA) Lagamar e a APA CEHAB, e 
duas de Proteção Integral, o Parque Estadual 
da Lagoa do Açu e a Reserva Particular do Pa-
trimônio Natural (RPPN) Fazenda Caruara.

Outros tipos de áreas relevantes para o 
meio ambiente foram (i) as Áreas de Preser-
vação Permanente (APP) da lagoa do Veiga e 
das Áreas de Nidificação de Tartarugas Mari-
nhas, sendo que esta última está sobreposta 
à praia do Açu, (ii) as Áreas Prioritárias para 

Áreas de Relevância Ambiental

Conservação (APC), representadas pela APC 
Farol de São Tomé, com importância biológica 
extremamente alta, APC da Foz do Rio Para-
íba do Sul, com importância biológica alta, e 
APC das Tartarugas Marinhas, cuja área marí-
tima apresenta importância muito alta, e (iii) a 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, criada 
pela UNESCO.

As áreas citadas anteriormente necessitam 
de ações de gestão ambiental que possam 
contribuir para a sua conservação. Em algu-
mas dessas áreas já são aplicados recursos 
do setor privado, como aqueles destinadas à 
RPPN Fazenda Caruara e Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica. O Projeto TAMAR, voltado 
às tartarugas marinhas, também tem recebido 
recursos financeiros.
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Nos últimos 10 a 5 anos a qualidade ambiental do ambiente marinho sob influência da UTE Novo 
Tempo sofreu alterações devido à implantação e operação de um conjunto de empreendimentos 
de grande porte na região. Neste contexto, é possível que os animais marinhos já tenham sofrido 
as alterações ambientais mais significativas, com reflexos sobre a sua biodiversidade e dinâmica.

Os grupos de animais marinhos estudados foram as comunidades de peixes, de plâncton, ben-
tos (invertebrados), e de mamíferos e tartarugas marinhos. Abaixo serão descritos principalmente 
os peixes, mamíferos e tartarugas marinhos registrados na área do projeto.

O levantamento da literatura revelou a 
ocorrência de 114 espécies de peixes na área 
marinha sob influência da UTE Novo Tempo, 
distribuídas em 52 famílias e 17 ordens. Desta 
literatura, se considerados apenas os números 
relacionados aos acompanhamentos de pes-
ca, pode-se dizer que as espécies mais repre-
sentativas foram a fanequinha (Isopisthus par-
vipinnis), a cangoá (Stellifer sp.) e a maria-luísa 
(Paralonchurus brasiliensis), que em conjunto 

Peixes Marinhos

De maneira geral os mamíferos marinhos 
correspondem aos golfinhos, botos e baleias, 
que compartilham o ambiente marinho com as 
tartarugas. De acordo com a literatura consul-
tada foram registradas na área do projeto os 
seguintes mamíferos: boto-cinza (Sotalia guia-
nensis), golfinho nariz-de-garrafa (Tursiops 
truncatus), baleia jubarte (Megaptera novaean-
gliae) e cachalote-anã (Kogia breviceps).

Todas as espécies de tartarugas mari-
nhas brasileiras são encontradas na área do 

Mamíferos e Tartarugas Marinhas

AMBIENTE MARINHO

totalizaram mais da metade dos espécimes de 
peixes amostrados (51%).

Uma parcela dos peixes marinhos registrados 
está ameaçada. Podem-se destacar, em função 
da sua situação mais crítica, 6 espécies, tais 
como o cação-bico-doce (Galeorhinus galeus), 
cação-anjo-espinhudo (Squatina guggenheim), 
cação-anjo-de-asa-curta (Squatina occulta), pei-
xe-serra (2 espécies distintas) (Pristis perotteti e 
P. pectinata) e raia-viola (Rhinobatos horkelii).

projeto. São elas a tartaruga verde (Chelonia 

mydas), que é a mais comum; a tartaruga ca-

beçuda (Caretta caretta), que figura entre as 

que mais realiza desovas; a tartaruga de couro 

(Dermochelys coriacea), que atinge os maiores 

tamanhos; a tartaruga de pente (Eretmochelys 

imbriacata), com ciclo de vida longo; e a tarta-

ruga oliva (Lepidochelys olivacea), com distri-

buição principalmente entre os Estados do Rio 

de Janeiro e do Ceará.
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• Área de Influência Indireta (AII): muni-
cípios de São João da Barra e Campos de 
Goytacazes. Considera-se que nessa área 
serão geradas maiores expectativas em rela-
ção aos efeitos da implantação de um novo 
empreendimento, e que a maior parte da mão 
de obra mobilizada e dos insumos necessá-
rios à construção e operação do empreendi-
mento será oriunda desses municípios.

• Área de Influência Direta (AID): municí-

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 
MEIO SOCIOECONÔMICO

pio de São João da Barra. A delimitação do 
município de São João da Barra para compor 
a AID foi definida seguindo o padrão consa-
grado dos estudos ambientais, que adotam 
a área municipal como território para análise 
dos impactos de influência direta dos empre-
endimentos. Essa delimitação ocorre, pois o 
município representa a instância local de po-
der, recebendo, assim, os ônus e as contri-
buições das instalações do empreendimento.
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ASPECTOS DO
MEIO SOCIOECONÔMICO

Os municípios de São João da Barra e 
Campos dos Goytacazes apresentaram cres-
cimento nas últimas décadas (1991-2010). 
São João da Barra apresentou um ritmo de 
crescimento mais acelerado, de 18,3% entre 
2000 e 2010, contra 13,9% de Campos no 
mesmo período. Ambos os municípios são 
predominantemente urbanos, embora 21,5% 
da população de São João da Barra é rural 

O estudo do meio socioeconômico analisa 
as questões econômicas, sociais e culturais 
que pautam o desenvolvimento da região e o 
dia-a-dia dos seus habitantes. Os recentes in-
vestimentos no Porto do Açu, região onde será 
instalada a UTE Novo Tempo, tem gerado nos 

Dinâmica Populacional

- número superior à média nacional (16%) - 
sendo o modo de vida rural uma das caracte-
rísticas fundamentais do município.

Esse progressivo aumento populacional 
está fortemente relacionado com a exploração 
do petróleo e, mais recentemente, com os in-
vestimentos realizados no âmbito do de Porto 
do Açu, que levaram à atração de mão de obra 
para aquela região.

últimos anos crescimento populacional e eco-
nômico. Para o meio socioeconômico foram 
estudados os municípios de São João da Barra 
e Campos dos Goytacazes. A seguir serão des-
critos os principais aspectos socioeconômicos 
da área de influência do empreendimento. 
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O crescimento vivenciado pelos municípios 
de São João da Barra e Campos dos Goytaca-
zes na última década (2002-2012) atingiu gran-
des proporções. Considerando-se o Produto 
Interno Bruto (PIB) como indicador, Campos 
dos Goytacazes cresceu 475% e São João 

Crescimento Econômico

da Barra 2508%, enquanto o crescimento do 
Estado foi de 194%. Em 2012, a participação 
dos municípios na economia estadual foi bas-
tante relevante, de modo que Campos ocupa-
va a 2ª posição do Estado em relação ao PIB e 
São João da Barra a 16ª.

O número de trabalhadores registrados 
cresceu significantemente nos últimos anos, 
chegando a 47% em Campos e 51% em São 
João da Barra, no ano de 2010, valores ainda 
inferiores à média nacional, de 53%. Tal dado 
revela, a histórica informalidade da economia 
regional, além da falta de estruturação e fragi-
lidade do mercado de trabalho. 

O rendimento médio nominal também cres-
ceu de forma significativa entre 2000 e 2010, 

Emprego e Renda

atingindo os valores de R$ 1.256,60 em Cam-
pos e R$ 960,54 em São João da Barra, neste 
último ano. Ao analisar os rendimentos médios 
por distrito em São João da Barra, no entanto, 
nota-se clara diferença entre os mesmos.  Em 
Grussaí - bairro turístico e que abriga famílias 
com maior poder aquisitivo - o rendimento é 
de R$ 967,74; enquanto no distrito de Pipeiras 
- o mais rural do município e onde se localiza 
o empreendimento – este valor é de R$ 612,6.

Em relação ao uso e ocupação do solo 
da Área de Influência Indireta (AII), aproxima-
damente 50% das terras são recobertas por 
áreas agropecuárias, sendo 34,3% pastagem 
e 14,8% a áreas de plantio. Em São João da 
Barra, mais especificamente, a vegetação na-
tural, ocupa cerca de 45% das terras, com 
predomínio de restinga (40%), seguida de ve-
getação florestal (4,5%) e mangue (1,2%).

Já na área mais próxima da UTE Novo Tem-
po, há que se destacar o Complexo Logístico 
Industrial do Porto do Açu, no qual o projeto 
está localizado, e que possui uma diversidade 
de empreendimentos industriais e portuários. 
Destaca-se ainda, ao sul, a comunidade de 
Barra do Açu - a mais próxima da UTE e que 

Uso e Ocupação do Solo

possui características urbanas, como presença 
de arruamento, lotes pequenos e equipamen-
tos sociais. Além de Barra do Açu, a presen-
ça de assentamentos humanos é observada 
apenas a cerca de 5km a oeste da ADA, em 
pequenas comunidades (Mato Escuro e Água 
Preta) ao longo da rodovia RJ-240.  O restan-
te da região é ocupado por áreas de restinga 
associadas à pastagens e também  áreas de 
restinga em diferentes estágios sucessionais, 
em que se destaca a RPPN Fazenda Caruara.

Por fim, a Área Diretamente Afetada (ADA) 
da UTE Novo Tempo está localizada em área 
industrial de acordo com o macrozoneamento 
e zoneamento municipal.
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Em relação aos setores da economia que 
são responsáveis pela geração de renda, a 
matriz econômica de ambos os municípios é 
muito similar e tem o setor industrial como o 
carro-chefe da economia, respondendo por 
77% do Valor Adicionado (VAC) de Campos e 
81% de São João da Barra. 

O setor de serviços perfaz 17% do VA de 
Campos e 13% de São João da Barra, en-
quanto a administração pública representa 
cerca de 5% do VA de ambos os municípios. A 
agropecuária, outrora o setor mais importante 
dos municípios, sobretudo pelo plantio de ca-
na-de-açúcar, representa atualmente menos 
de 1% da economia dos municípios.

Setores da Economia

As atividades agropecuárias, mesmo não 
apresentando grande relevância no que se refe-
re à geração de riqueza, são bastante importan-
tes para a subsistência das famílias e mesmo 
aos aspectos culturais de parte da população. 
No município de São João da Barra, 89% das 
propriedades rurais produtivas praticam agri-
cultura familiar, em que se destaca o plantio de 
abacaxi, que juntamente com o gado de corte 
e o leite ocupam a posição de maior destaque 
no setor. No mesmo sentido, a pesca, realizada 
tanto na costa como nas diversas lagoas exis-
tentes no município, é uma atividade tradicional 
na AID e, embora não tenha grande importân-
cia para a economia, faz parte da sobrevivên-
cia de muitas famílias, além de ter o caráter de 
atividade recreativa para moradores e turistas.

Outro indicador que revela a falta de infraestrutura nestes municípios é o saneamento, em es-
pecial esgotamento sanitário. Em Campos, apenas 42% dos domicílios estão ligados à rede geral, 
enquanto em São João da Barra, 23% está ligado à rede e 63% fazem uso de fossa rudimentar.

Saneamento Básico

Em São João da Barra, a disponibilidade 
de equipamentos urbanos e o acesso aos ser-
viços públicos são mais problemáticos nas 
comunidades rurais ou urbanas distribuídas 
nos 6 distritos que compõem o município. A 
maior parte dos equipamentos concentram-

Equipamentos Públicos

-se na sede ou nas sedes distritais, o que faz 
com que comunidades mais afastadas - como 
aquelas localizadas na porção sul e sudoeste 
do município (Pipeiras) - contem, no máximo, 
com escolas de ensino fundamental, coleta de 
lixo e, em alguns casos, com posto de saúde.

Uma das formas de se analisar as condições 
de vida da população de em uma região, municí-
pio, país é realizada por um indicador chamado 
de Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH-
-M, que é composto por três dimensões: renda, 
longevidade e educação. Assim, observando-se 
esse indicador observou-se nos estudos realiza-

Condições de Vida

dos que houve melhora das condições de vida 
nos municípios de Campos e de São João da 
Barra nos últimos anos, no entanto, ainda estão 
abaixo da média nacional. Isso indica a incapa-
cidade dos municípios em reverter ganhos eco-
nômicos em políticas que, de fato, alterem as 
condições de vida da população.



44 RIMA - UTE Novo Tempo



45RIMA - UTE Novo Tempo

ALTERAÇÕES
AMBIENTAIS
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COMO É REALIZADA
A AVALIAÇÃO DE
ALTERAÇÕES AMBIENTAIS? 

As principais alterações ou impactos am-
bientais que podem ocorrer durante a im-
plantação e a operação da UTE Novo Tempo, 
são descritas a seguir, juntamente com as 
ações para gestão ambiental de cada impac-
to previsto. Para a identificação e avaliação 

dos impactos ambientais esperados para a 
implantação e operação do empreendimen-
to, a equipe responsável pela elaboração do 
EIA avaliou as hipóteses de impacto de forma 
integrada através dos procedimentos resumi-
dos na figura a seguir: 

A identificação e avaliação dos potenciais 
impactos ambientais, que a implantação e 
operação da UTE Novo Tempo poderá acar-
retar em sua área de influência, é realizada a 
partir do cruzamento das características do 
empreendimento com os resultados obtidos 

na descrição do local escolhido para sua im-
plantação. Os impactos podem  ser avalia-
dos segundo suas características (atributos), 
magnitude e sinergia que, em conjunto com 
o grau de resolução das medidas propostas,
acabam revelando sua significância.

Atributos Magnitude Sinergia
Resolução
das medidas

Signifi cância+ + + =

Caracterização do
Empreendimento

Legislação Pertinente

Projetos
Co-localizados

Definição das Áreas
de Influência

Diagnóstico dos meios
Físico, Biótico e
Socioeconômico

Identificação e
Avaliação dos Impactos
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Os critérios adotados para a avaliação de impactos foram: 

 ATRIBUTOS DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS

Natureza

Positivo/Benéficos (P): resultam em efeitos positivos sobre os fatores ou parâmetros 
ambientais, ou seja, na melhoria da qualidade ambiental.
Negativo/Adversos (N): resultam em efeitos negativos sobre os fatores ou parâmetros 
ambientais, ou seja, em prejuízo da qualidade ambiental.

Incidência
(Origem ou
forma de como
se manifesta) 

Diretos (DIR): resultantes de uma simples e direta relação de causa (ação geradora de 
impacto) e efeito (impacto ambiental). Também chamado de impacto de 1º ordem.
Indiretos (IND): resultam de uma reação secundária em relação à intervenção, ou 
quando fazem parte de uma cadeia de reações, ou seja, impactos de segunda ou 
terceira ordem.

Duração 

Temporários (T): se manifestam durante uma ou mais fases do empreendimento, e 
cessam quando da desativação da ação geradora.
Permanentes (P): representam a alteração definitiva do meio, ou seja, uma vez realizada a 
intervenção, os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido. 
Cíclicos (C): representam alterações que normalmente estão relacionadas a atividades 
que ocorrem de forma intermitente.

Temporalidade 

Imediatos (IM): Aqueles que se manifestam no instante ou imediatamente após a ocor-
rência da intervenção que os gera.
Curto Prazo (CP): Aqueles que se manifestam após decorrer um curto período de tem-
po em relação à ocorrência da intervenção que os gera.
Médio Prazo (MP): Aqueles que se manifestam alguns meses após a ação geradora 
do impacto.
Longo Prazo (LP): Aqueles que se manifestam anos depois da ocorrência da interven-
ção geradora do impacto.

Abrangência
Territorial

Local (LOC): alteração se restrinjam aos limites das áreas de intervenção do empreendi-
mento (ADA) e ou suas imediações, na AID. Regional (REG): alteração inserida nos limites 
da Área de Influência Indireta (AII).

Reversibilidade 

Reversível (R): Aqueles em que o meio afetado retorna às condições originais ou similares, 
uma vez cessada a ação geradora do impacto ou implantada ação corretiva.
Irreversível (I): Aqueles em que o meio afetado não retorna às condições originais ou similares, 
mesmo quando cessada a ação geradora do impacto ou implantada ação corretiva.

Possibilidade
de Mitigação

Mitigável (MIT): Comportam medidas para reduzir ou eliminar os efeitos da intervenção 
sobre determinado componente ambiental.
Não Mitigável (N MIT): Não comportam medidas para reduzir (preventiva ou correti-
vamente) os efeitos da ação sobre determinado componente ambiental, sendo então 
passíveis de compensação.
Potencializável (POT): Comportam medidas para a potencialização dos efeitos de um 
impacto positivo sobre um determinado componente ambiental.

Probabilidade
de Ocorrência

Certa (C): quando não há incerteza sobre a ocorrência do impacto.
Provável (P): quando, baseado em casos similares e na observação de projetos seme-
lhantes, estima-se que é provável que o impacto ocorra, mas sua ocorrência não pode 
ser descartada.

Magnitude 

A magnitude diz respeito à estimativa, qualitativa ou quantitativa, do porte ou extensão do 
impacto, ou seja, da intensidade do impacto. O enquadramento de um impacto em magni-
tude pequena, média ou grande deverá ser sempre justificado, apontando-se o elemento de 
referência para o enquadramento em um dos graus de magnitude.
Baixa (B); Média (M), Alta (A)

Cumulatividade
e Sinergismo

 Possibilidade de os impactos se somarem ou se multiplicarem. Impactos cumulativos 
são aqueles que se acumulam no tempo ou no espaço e resultam de uma combina-
ção de efeitos decorrentes de um ou diversos aspectos. Já os impactos sinérgicos 
são resultantes da presença simultânea de um ou mais aspectos, inclusive de outros 
empreendimentos, cuja associação não apenas potencializa a sua ação, como tam-
bém produz um efeito distinto.

Significância 

Significância é a medida da relevância ou importância do impacto ante os outros im-
pactos e as características ambientais da área afetada, representando um balanço entre 
os atributos que caracterizaram o impacto. Para a avaliação da significância devem ser 
considerados os critérios magnitude, perda de biodiversidade, áreas protegidas ou inter-
ferência com a população. Baixa (B); Média (M), Alta (A)
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QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES AMBIENTAIS E 
SOCIAIS COM O PROJETO?

Os principais impactos ambientais
previstos são: 

Fase de Implantação:

• Alterações da qualidade do ar
• Alteração dos níveis de pressão sonora
• Aumento de processos erosivos e
assoreamento de cursos d’água
• Alteração do relevo e do escoamento
hídrico superficial
• Alteração da qualidade das águas
• Redução da disponibilidade hídrica
• Alteração da cobertura vegetal nativa
• Alteração da dinâmica dos povoamentos
faunísticos terrestres
• Intervenção em Áreas de Preservação
Permanente (APP)
• Aumento da arrecadação tributária
• Dinamização de atividades econômicas
• Geração de empregos
• Aumento da pressão sobre infraestrutura
e serviços públicos
• Interferências no tráfego

Fase de Operação:

• Alteração da qualidade do ar
• Alteração dos níveis de pressão sonora
• Alteração da qualidade das águas
• Redução da disponibilidade hídrica
• Alteração na composição da biota marinha
• Aumento de arrecadação tributária
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Os impactos ambientais identificados e ava-
liados ao longo deste capítulo estão sintetizados 
na Matriz Síntese de Avaliação de Impactos dos 
Meios, onde são apresentados os impactos, a 
fase de ocorrência, os atributos avaliados, as 
medidas de controle e o grau de relevância dos 

IMPACTOS DO MEIO FÍSICO
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1 Alteração da qualidade do ar N D T I L R M C M CNS M

Programa de 
Gerenciamento 
Ambiental das 
Obras (PGAO)

2
Alteração dos níveis de

pressão sonora
(ruído ambiental)

N D T I L R M C B CNS B

3 Alteração do relevo e do
escoamento hídrico superfi cial N D P I L I M C M CS M

4
Aumento dos processos

erosivos e assoreamento de 
cursos d’água

N I T I L R M P M CS M

5
Alteração da qualidade das 

águas superfi ciais
continentais e marinhas

N D P CP L R M P B CNS M

6 Redução da disponibilidade 
hídrica N D T CP L R M P M CNS M

O
p
e
ra

çã
o

1 Alteração da qualidade do ar N D T CP R R M C A CS A
Programa de 

Gestão de Qua-
lidade do Ar

2
Alteração dos níveis de

pressão sonora
(ruído amnbiental)

N D T I L R M C B CNS B

Programa de 
Gerenciamento 

de Resídu-
os Sólidos e 

Efl uentes Líqui-
dos

3
Alteração da qualidade das 
águas marinhas – emissário 

submarino
N D T I L R M C M N M

Programa de 
Monitoramento 
das Águas Ma-

rinhas

4 Redução da disponibilidade 
hídrica N D T I L R M C B CNS B Não Aplicáveis

mesmos, que traduz a síntese geral dos impac-
tos, sendo previsto se necessário a aplicação de 
medidas. A matriz síntese encontra-se dividida 
pelos meios Físico, Biótico e Socioeconômico, 
assim como para as distintas fases do empreen-
dimento (Implantação e Operação). 
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IMPACTOS DO MEIO BIÓTICO
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1 Alteração da cobertura
vegetal nativa N D P I L I NM C M CS B

Programa de 
Gerenciamento 
Ambiental das 
Obras (PGAO)

2
Alteração da dinâmica dos 
povoamentos faunísticos

terrestres
N D P I L I NM C M CS B

3
Intervenção em Áreas de
Preservação Permanente 

(APP)
N D P I L I NM C B CS B

O
p
e
ra

çã
o

1 Alteração na Composição da 
Biota Marinha N D C CP L R M P M CS M

Programa de 
Monitoramento 

da
Biota Marinha

IMPACTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO
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1
Geração de
empregos

P D/I T I/C R R P C A CS A

Programa de Capaci-
tação da Mão de Obra 

Local; Programa de 
Comunicação Social, 
Programas de Geren-
ciamento Ambiental 
das Obras (PGAO)

2
Dinamização de ati-
vidades econômicas

P I P M L/R I P C A CS M

Programa de Geren-
ciamento Ambiental 
das Obras (PGAO); 

Programa de Comuni-
cação Social (PCS)

3
Aumento da pressão 
sobre infraestrutura e 

serviços públicos
N I P I/M L/R I M C A CNS A

Programa de Comuni-
cação Social (PCS)
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IMPACTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO
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4
Interferências no 

tráfego
N D T C L/R I M C A CNS A

Programas de Geren-
ciamento Ambiental 
das Obras (PGAO); 

Programa de Controle 
e Melhoria do Tráfego; 
Programa de Educa-

ção Ambiental para os 
Trabalhadores (PEAT); 
Programa de Comuni-

cação Social (PCS)

5
Aumento da
arrecadação

tributária 
P D/I P M L N N C A CS A Não aplicáveis

O
p
e
ra

çã
o

1
Dinamização de

atividades
econômicas

P I P M/L R N x-x C M CS M Não aplicáveis

2
Geração de
empregos

P D T C R N x-x C M CS M
Programa de Comuni-

cação Social (PCS)

3
Aumento da
arrecadação

tributária
P D P M/L L N x-x C M CS M Não aplicáveis

4
Aumento da oferta 

de energia
termelétrica

P D P C R N x-x C A CS A Não aplicáveis
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São apresentados na sequencia as principais alterações ambientais que poderão ocorrer nas 
áreas de influência da UTE Novo Tempo e de suas Estruturas Extramuros, sendo organizadas 
conforme as fases de implantação e operação e o meio em que se manifestam (Físico, Biótico e 
Socioeconômico), considerando ainda as medidas de controle ambiental associadas.

MEIO FÍSICO

Este impacto está associado principal-
mente à fase de operação da UTE Novo 
Tempo, cujos principais poluentes atmosfé-
ricos emitidos pelas turbinas são os óxidos 
de nitrogênio (NOx) e, em quantidades mais 
reduzidas, também são gerados o monóxido 
de carbono (CO), hidrocarbonetos e os gases 
que contribuem para o aumento do efeito es-
tufa: CO2 (dióxido de carbono), N2O (óxido 
nitroso) e CH4 (metano). 

Para se avaliar o impacto na qualidade do 
ar foi realizado um estudo de dispersão de 
poluentes a partir das emissões atmosféricas 
dos empreendimentos e das condições at-
mosféricas da região. 

Para a realização da modelagem foi utiliza-
da a versão padrão do modelo de dispersão 
AERMOD, desenvolvido e recomendado como 

Alteração da Qualidade do Ar

regulatório pela Agência de Proteção Ambien-
tal dos Estados Unidos (US-EPA).

Sob o aspecto legal, a qualidade do ar no 
Brasil é avaliada por meio de padrões de quali-
dade do ar, definidos pela Resolução Conama 
n° 03/90 como concentrações de poluentes at-
mosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar 
a saúde, a segurança e o bem-estar da popula-
ção, bem como ocasionar danos à flora e à fau-
na, aos materiais e ao meio ambiente em geral.

 De acordo com o resultado da modelagem, 
pode-se afirmar que, mesmo nas condições 
mais desfavoráveis de dispersão, os padrões 
fixados pela legislação (Conama 03/90) para 
a proteção da saúde humana; sobre o bem-
-estar da população, dano à fauna e à flora 
não foram atingidos pelos valores de concen-
trações estimados pela simulação.

Na fase de operação da UTE Novo Tempo 
ocorrerá o descarte de fluente térmico, efluen-
te sanitário e águas contaminadas (rejeito de 
desmineralização) no emissário submarino. 
O emissário submarino receberá os efluentes 
tratados oriundos da UTE e os lançará no mar. 
O emissário será construído no face norte do 
molhe norte do canal de acesso do T2.

A Resolução Conama n 430/11, a qual dis-
pões sobre as características de descarte de 

Alteração da Qualidade das Águas Marinhas (Emissário)

efluente, orienta que a temperatura do efluen-

te no momento do descarte deve ser inferior a 

40°C e que não excede a 3ºC no limite da zona 

de mistura do corpo receptor (mar). O efluente 

da UTE será lançado a uma temperatura máxi-

ma de 31 °C, apresentando uma diferença ini-

cial entre a temperatura do efluente e do mar 

de 6,6 °C, sendo que na zona de mistura a tem-

peratura apresenta uma diferença inferior 3ºC.
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Para que este impacto pudesse ser ava-
liado, foi realizada uma modelagem numérica 
de campo próximo (CORMIX) e campo afasta-
do (Delft3D) para a determinação da diluição 
dos efluentes no meio marinho, verificando a 
distância, a partir da saída do emissário sub-
marino, que a temperatura do efluente ficará 
em conformidade com a Legislação, com di-
ferença máxima de 3°C.Os resultados foram 
obtidos a partir das simulações dos cenários 
críticos para os períodos sazonais de verão e 
inverno, sem a ação do vento.

O Resultado desta modelagem afirma 
que em apenas 0,5 metros de distância o 

efluente já esfria 3°C, em conformidade com 
a Resolução Conama 430/11. Os demais 
efluentes (sanitários e águas contaminadas) 
já sairão do emissário dentro dos padrões 
da referida legislação.

Como ação de controle e monitoramento 
o efluente deverá ser tratado e monitorado
nas ETEs da UTE antes de seu lançamento 
para o emissário submarino. Além disto de-
verá ser realizado o monitoramento contínuo 
da qualidade da água do mar, incluindo sua 
temperatura, para verificar qualquer altera-
ção de sua qualidade.
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Comportamento da pluma térmica durante o período de verão.

Comportamento da pluma térmica durante o período de inverno.
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Os trabalhos de retirada da vegetação, des-
tocamentos e de limpeza de terreno consti-
tuem as primeiras atividades de obras a serem 
realizadas na área do empreendimento. A área 
de implantação da UTE possui um total de 
75,09 hectares (ha), dos quais 14 ha (18,63%) 
estão atualmente cobertos com vegetação a 
qual será objeto das atividades de supressão 
necessárias à instalação do empreendimento.

As estruturas previstas para a implanta-
ção após a limpeza do terreno consideram a 
planta industrial da UTE, faixa de dutos forma-
da pelas tubulações de adução de água, de 
emissão de efluentes e de distribuição de gás 
natural, considerando as respectivas faixas de 
servidão, domínio e ou segurança.

Alteração da Cobertura Vegetal Nativa

O lançamento de efluentes líquidos ocorre-
rá durante toda a fase de operação da UTE 
Novo Tempo e os potenciais impactos deverão 
ser mais relevantes no ponto de lançamento 
do emissário submarino, uma vez que, confor-
me os resultados da modelagem de dispersão 
da pluma térmica dos efluentes líquidos, o en-
quadramento da diferença de temperatura en-
tre a pluma e o corpo receptor, de 3 °C, ocorre 
a uma distância horizontal de cerca 0,5 m e na 
profundidade de 7 m, sendo a profundidade 
do local de descarte de 9,71 m.

O lançamento destes efluentes será contí-
nuo durante a fase de operação da UTE Novo 
Tempo, prevista para 25 anos, o que pode pro-
mover a intensificação de processos de colo-
nização dos ambientes rochosos presentes 
nos enrocamentos do Canal de Acesso do T2, 
notadamente no píer norte do molhe norte. 

Adicionalmente, este aspecto operacional 

Alteração na Composição da Biota Marinha

Duas tipologias de vegetação de restinga so-

frerão impactos, são elas a Restinga Tipo Arbus-

tiva Não Inundada e a Restinga Tipo Reptante, 

ambas em Estágio Médio de Regeneração.

Além da supressão dos remanescentes de 

vegetação nativa de restinga haverá também a 

supressão de árvores isoladas, nativas e exó-

ticas. Dentre estas últimas destacam-se, em 

termos quantitativos, as espécies Eucalyptus 

sp, Euphorbia tirucali e Syzygium cumini.

As principais medidas de controle para este 

impacto estão contempladas no Programa de 

Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO).

da UTE Novo Tempo (lançamento de efluen-
tes líquidos via emissário submarino) poderá 
promover também potenciais alterações no 
comportamento das espécies de tartarugas 
marinhas ocorrentes na AID do Meio Biótico, 
notadamente na frequência de visitação no 
entorno do ponto de lançamento dos efluen-
tes (molhe norte), devido a um possível au-
mento na oferta de alimentos.

As ações de gestão para este impacto es-
tão relacionadas com o Programa de Moni-
toramento das Águas Marinhas e com o Pro-
grama de Monitoramento da Biota Marinha. 
Destacam-se as seguintes atividades:

• Monitoramento da qualidade e temperatu-
ra dos efluentes líquidos;

• Monitoramento da composição e compor-
tamento da biota marinha, com ênfase nas co-
munidades planctônicas, bentônicas de subs-
trato consolidado e de tartarugas marinhas.

MEIO BIÓTICO
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Durante a Fase de Implantação, o em-
preendimento irá empregar cerca de 2.400 
pessoas em cada fase (implantação da UTE 
1 e UTE 2), gerando ainda empregos indire-
tos, podendo atrair pessoas de outros locais 
e acarretar no aumento populacional. Esse 
crescimento da população poderá intensifi-
car a demanda por equipamentos urbanos 
e serviços sociais em São João da Barra 
(AID) e em Campos dos Goytacazes (AII), 
tais como hospitais, sistema de transpor-
te, infraestrutura de habitação, saneamento 
básico, redes de energia, equipamentos de 
lazer e de educação.

   Pressão Sobre Infraestrutura e Serviços Públicos

As obras para a implantação da UTE de-
mandarão a contratação de cerca de 2.400 
trabalhadores em cada fase, composta prin-
cipalmente por encanadores, soldadores, aju-
dantes e pintores. Cerca de 380 vagas serão 
destinadas a profissionais com alguma forma-
ção superior ou técnica, como por exemplo en-
genheiros, auxiliares de enfermagem e técnicos 
de segurança.

O impacto da geração de emprego é positi-
vo e cumulativo, pois considera-se as demais 
contratações necessárias para os empreendi-

Geração de Empregos

O Brasil está vivenciado uma situação de 
déficit de energia elétrica em algumas regiões 
do País, em decorrência do aumento da de-
manda e da atual dificuldade de atendimento 
ao consumo, o que tem gerado uma crescente 
necessidade de implantação de novas fontes 
de geração e transmissão. A implantação de 
UTE Novo Tempo possibilitará, em sua primei-

   Aumento da Oferta de Energia Termelétrica

Por ser um polo regional, estima-se que 
Campos dos Goytacazes receba um aumento 
da procura por saúde e educação superior, e 
por ser a segunda maior cidade do estado do 
Rio de Janeiro, sofra menos com esse impac-
to. Já São João da Barra, é esperado que o 
aumento da demanda ocorra principalmente 
na sede municipal e nos principais distritos 
- Grussaí e Atafona, que juntamente com a 
sede vem recebendo esta população migran-
te nos últimos anos. As ações de gestão des-
te impacto estão integradas no Programa de 
Comunicação Social (PCS).

mentos em operação ou previstos no Clipa. A 
geração de emprego na fase de implantação 
da primeira fase da UTE Novo Tempo irá pro-
mover o incremento da população economi-
camente ativa empregada e, de forma indireta, 
dinamizar a economia local.

O benefício a ser gerado por este impacto 
pode ser potencializado se aplicadas as medi-
das previstas no Programa de Capacitação da 
Mão de Obra Local.  Ainda, outras ações de 
gestão deste impacto são apresentadas nos 
Programas de Gerenciamento Ambiental das 
Obras (PGAO) e de Comunicação Social (PCS).

ra fase, a introdução de 1.550 MW no Sistema 
Interligado Nacional (SIN), possibilitando o de-
senvolvimento social e econômico do país e 
corroborando para diminuição dos riscos de 
racionamentos e apagões.

Para esse impacto não são aplicáveis medi-
das de gestão ambiental.

MEIO SOCIOECONÔMICO
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AÇÕES DE
GESTÃO AMBIENTAL

A UTE Novo Tempo e suas Estruturas 
Extramuros podem provocar alterações 
ambientais positivas ou negativas, que 
foram identificadas e avaliadas detalha-
damente em seu EIA. A partir desta aná-
lise foram propostas di versas ações e 
atividades que podem controlar, mitigar, 
compensar ou até mesmo eliminar as al-
terações negativas e potencializar as posi-
tivas, objetivo principal de uma adequada 
gestão socioambiental dos empreendi-
mentos propostos.

São apresentadas portanto estas ações 
e atividades previstas pela GNA para a 
gestão das fases de implantação e opera-

ção da UTE Novo Tempo, agrupadas em 
programas de gestão, controle, monitora-
mento, compensação e potencialização.

Destaca-se que as ações visu alizadas 
neste Rima correspondem a um pri meiro 
instrumento de gestão e planejamento so-
cioambiental para o projeto da UTE Novo 
Tem po, e deverão ser detalhadas e amplia-
das ao longo da implantação e operação 
dos empre endimentos.

Os programas ambientais propostos 
para a gestão socioambiental da UTE Novo 
Tempo, sintetizados neste Rima, encon-
tram-se detalhados no Capítulo 10.0 - Pro-
gramas Ambientais do EIA.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)

O PGRS apresenta as ações de gestão ambiental propostas para as fases de operação do empreendi-
mento para assegurar que estes sejam adequadamente coletados, estocados, transportados e descarta-
dos, em concordância com os diplomas legais pertinentes. O gerenciamento ambiental dos resíduos sóli-
dos está baseado nos princípios da redução da geração, na maximização da reutilização e da reciclagem e 
na sua apropriada disposição. Essas medidas visam a prevenção da contaminação dos recursos naturais 
e a à proteção da saúde humana.

Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos (PGEL)

O PGEL concebido para a operação do empreendimento, tem como objetivo avaliar a eficiência do 
tratamento proposto para os efluentes, por meio de análises, garantindo assim que o efluente, após seu 
tratamento, seja descartado de acordo com os padrões legais, mantendo as águas em condições apro-
priadas para a preservação dos ambientes aquáticos.  

Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO)

O PGAO apresenta as diretrizes e orientações a serem seguidas pelo empreendedor e seus contrata-
dos, durante a fase de implantação do empreendimento. O PGAO apresenta os cuidados a serem toma-
dos durante a obra, com o objetivo de preservar a qualidade ambiental das áreas que sofrerão intervenção 
e minimização dos impactos sobre a comunidades locais e vizinhas, sobre os trabalhadores e sobre a 
fauna e flora da região. 
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Programa de Monitoramento da Biota Marinha

Este programa tem como objetivo geral realizar o monitoramento de espécies indicadoras da qualidade 
do ambiente marinho sob influência do empreendimento durante a fase de operação, essencialmente em 
função do lançamento de efluentes térmicos, com previsão de duração de 25 anos. O principal objetivo 
específico do programa será avaliar a composição e o comportamento da biota marinha, com ênfase 
nas comunidades planctônicas, bentônicas (invertebrados) de substrato consolidado e de tartarugas ma-
rinhas, uma vez que, com o início da operação da usina e do lançamento de efluentes, espera-se um 
aumento da temperatura nos ambientes marinhos utilizados por estes organismos nas proximidades do 
emissário submarino.

Programa de Monitoramento das Águas Marinhas 

Este Programa apresenta as ações de monitoramento da qualidade das águas marinhas sob influência 
do lançamento de efluente pelo emissário submarino. O programa visa estabelecer os procedimentos 
para a realização da avaliação da qualidade das águas marinhas, verificando possíveis alterações de suas 
qualidades decorrentes da operação do emissário submarino da UTE Novo Tempo. 

Programa de Gestão da Qualidade do Ar 

O Programa de Gestão da Qualidade do Ar inclui as atividades de controle e monitoramento das emis-
sões de poluentes atmosféricos, da qualidade do ar e da metereologia da área de estudo,  durante a ope-
ração da UTE Novo Tempo. O programa será desenvolvido e implementado com base nos padrões estabe-
lecidos pelas Resoluções CONAMA nº 05/89, 08/90 e 382/2006. Esse programa inclui dois subprogramas: 

- Subprograma de Monitoramento das Emissões Atmosféricas;

- Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Metereologia
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Programa de Comunicação Social 

O Programa de Comunicação Social tem por finalidade apresentar as estratégias e ações de posi-
cionamento e relacionamento a serem desenvolvidas pela Gás Natural Açu Ltda. junto aos públicos do 
projeto  da UTE Novo Tempo nas fases de implantação e operação. Todas as ações deste programa estão 
baseadas nas premissas de diálogo e transparência, permitindo a interação constante com todos os pú-
blicos diretamente afetados pelo projeto ou demais partes que apresentem interesse no mesmo, ao longo 
de sua implantação e operação. 

Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores 

O objetivo geral desse programa é estimular os trabalhadores por meio da educação ambiental para 
promover a proteção e preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida.  O programa 
visa estimular a sustentabilidade das atividades econômicas e sociais através de ações educativas que 
possam contribuir para a preservação do meio ambiente natural, local e regional, criando condições de 
conscientização da população e trabalhadores sobre sua realidade ambiental. Além disso, pretende fazer 
com que os trabalhadores incorporem a preocupação com o meio ambiente em suas atividades cotidia-
nas, contribuindo para a sustentabilidade do empreendimento em suas fases de implantação e operação.

Programa de Controle e Melhoria do Tráfego 

O Programa de Controle e Melhoria do Tráfego tem como objetivo principal disciplinar e monitorar o trá-
fego de veículos gerado pelas atividades de implantação e operação do empreendimento em estudo, por 
meio da proposição de estratégias de manutenção e melhorias da malha viária relacionadas às condições 
de conforto e de segurança de usuários das vias de pedestres. Ressalta-se que tais medidas já veem sendo 
executadas pelo CLIPA, de forma que o presente programa visa à complementação das medidas existentes.
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PROGNÓSTICO
AMBIENTAL

O Prognóstico Ambiental tem a finalida-
de de criar cenários futuros considerando 
os meios físico, biótico e socioeconômico, a 
implantação e não implantação do empreen-
dimento proposto, buscando agrupar os im-
pactos potenciais positivos e negativos das 
interferências previstas pela UTE Novo Tem-
po, bem como de projetos co-localizados. 

Essa análise subsidia medidas de con-
trole e monitoramento dos aspectos am-

A seguir são resumidos os principais resultados do estudo ambiental, para cada meio, 
considerando os impactos cumulativos e sinérgicos.

bientais significativos voltadas à minimi-
zação dos impactos ambientais adversos, 
à compensação dos impactos ambientais 
não mitigáveis, à potencialização dos im-
pactos positivos e, como diferencial, ao 
controle das manifestações adversas dos 
impactos sinérgicos.

A estruturação dos cenários prognósti-
cos baseou-se nas seguintes informações:

(i) Diagnóstico da qualidade ambiental atual da área de influência do empreendimento;

(ii) Identificação dos impactos relevantes a curto, médio e longo prazos e;

(iii) Síntese integrada destes impactos potenciais referentes às fases de implantação e 
operação dos empreendimentos e seus reflexos no desenvolvimento da região
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Relevo

Ruído

Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar

Qualidade das Águas Marinhas

MEIO FÍSICO

As maiores alterações do meio físico du-
rante a implantação do empreendimento 
ocorrerão por conta das atividades de terra-
plenagem, de limpeza do terreno e da retirada 
da vegetação que protegem o terreno. Essas 
atividades poderão ocasionar erosão, altera-
ção da qualidade da água e do solo e afetar 
sistemas de drenagem artificial e a Lagoa do 
Veiga. No entanto, com a adoção das medidas 

Com relação a emissão de ruído, a implan-
tação da UTE não trará grandes alterações, 
sendo previsto apenas o monitoramento dos 

Quanto aos padrões da qualidade do ar 
das áreas de influência, não haveria altera-
ções significativas dos níveis atuais, que se 
encontram abaixo dos limites estabelecidos 
pela legislação vigente, com a implantação 
dos empreendimentos.

No caso da operação isolada da UTE Novo 
Tempo, conforme os estudos de modelagem 

Ainda na fase de operação da UTE a ge-
ração de efluentes térmicos favorecerá poten-
ciais efeitos de variação de temperatura na 
água, limitada a poucos metros do ponto de 
lançamento dos emissários submarinos. 

Tais condições a longo prazo (25 anos de 
operação e diferença de temperatura de 6.5 
oC) podem promover alterações em determi-
nados aspectos ecológicos da biota marinha, 
como por exemplo, o comportamento da pre-

propostas no Programa de Controle de Obras, 

não é previsto aumento da significância dos 

impactos. Além disso o local de implantação 

da UTE Novo Tempo está localizado dentro de 

uma área industrial já consolidada da CLIPA 

e contará com sistemas estruturantes (sanea-

mento básico, viário, drenagem, energia) e de 

controle ambiental já em operação. 

níveis de ruído. Destaca-se que atualmente os 
níveis de ruído encontram-se abaixo dos limi-
tes estabelecidos pela legislação vigente. 

atmosférica e em todas as situações analisa-
das, as concentrações de poluentes não vio-
lam os padrões de qualidade do ar. Já para 
sua operação conjunta com outros empreen-
dimentos licenciados no Clipa, são violados 
apenas os padrões estabelecidos para as 
concentrações de NOx (curto período) e Hi-
drocarbonetos Totais (HCT).

sença e riqueza de espécies mais tolerantes 
ao estresse térmico.

Assim como para os diagnósticos temáticos 
dos Meios Físico e Biótico e seus respectivos 
impactos potenciais, a não execução dos em-
preendimentos propostos condiciona cenários 
prognósticos diretamente dependentes dos 
projetos futuros para esta área, sendo que ten-
dência é a ocupação consolidada do CLIPA por 
unidades industriais de médio e grande portes.
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MEIO BIÓTICO

Considerando os parâmetros do Meio Bi-
ótico na área de influência dos empreendi-
mentos e os processos operacionais da UTE 
Novo Tempo, não são esperadas alterações 
significativas a partir de sua implantação, de-
vido à baixa riqueza florística e ao processo de 
ocupação industrial. Como abordado, a UTE 
se insere em áreas industriais consolidadas da 
Zipa, com potencial sinérgico com os atuais 
empreendimentos do Clipa. 

Em termos de vegetação nativa (formações 
de restinga), com a implantação dos empreen-
dimentos propostos, será dada continuidade 
ao cenário cumulativo do Clipa para a supres-
são de cobertura vegetal e consequente perda 
de habitats, diminuição de áreas florestadas e 
alterações na dinâmica da fauna, para limpeza 
do terreno e acomodação da planta industrial 
da UTE e de suas Estruturas Extramuros. 

A partir dos estudos diagnósticos e a ocor-
rência de ambientes naturais relevantes no en-
torno dos empreendimentos, foram propostas 

medidas de controle ambiental voltadas à con-
servação da flora remanescente e fauna local.

Com relação ao compartimento marinho, 
o lançamento dos efluentes líquidos (sistema
de resfriamento, esgotos sanitários e águas 
contaminadas), por meio de emissários sub-
marinos, durante os 25 anos de operação pre-
vistos para a UTE, próximo ao enrocamento 
norte do molhe norte do canal de acesso do 
T2, poderá promover alterações (positivas ou 
negativas) nas composições plânctonica e 
bentônica marinhas, bem como no comporta-
mento de tartarugas marinhas.

Assim como para os diagnósticos temáti-
cos dos Meios Físico e Biótico e seus respec-
tivos impactos potenciais, a não execução 
dos empreendimentos propostos condiciona 
cenários prognósticos diretamente depen-
dentes dos projetos futuros para esta área, 
sendo que tendência é a ocupação conso-
lidada do Clipa por unidades industriais de 
médio e grande portes.
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MEIO SOCIOECONÔMICO

Quanto aos aspectos socioeconômicos, 
estima-se uma melhoria na da economia do 
município de São João da Barra/RJ e região, 
tais como aumento da demanda de bens e 
serviços, contratação de trabalhadores locais 
e empresas envolvidas com construção, au-
mento da massa salarial e arrecadação tri-
butária por conta da fase de implantação da 
UTE Novo Tempo.

Já na fase de operação da UTE, as contri-
buições referem-se à geração de energia elétri-
ca, tributos associados e à realidade da econo-
mia diretamente relacionada à contratação de 
funcionários, ainda que em menor número para 
esta fase, aos núcleos de funcionários, bem 
como à prestação de serviços por terceiros.

Tais cenários prognósticos já vem acon-
tecendo no município e região, decorrentes 
dos processos de implantação e operação 
dos atuais empreendimentos do Clipa, sendo 
que as mudanças projetadas, neste prognós-

tico, no perfil das atividades socioeconômicas 
e nos padrões de uso do solo já sofreram os 
efeitos benéficos e adversos da consolida-
ção industrial do Clipa, com destaque para o 
crescimento urbano, a diversificação e intensi-
ficação do setor de serviços, geração de ren-
da, mobilização e desmobilização de mão de 
obra, pressão sobre serviços e infraestrutura 
públicos, outros.

Neste sentido, a implantação da UTE Novo 
Tempo e de suas Estruturas Extramuros apre-
senta cenários prognósticos sinérgicos com 
os atuais empreendimentos do Clipa em ter-
mos de reflexos nos parâmetros do Meio 
Socioeconômico, dando continuidade ao 
processo de desenvolvimento socioeconômi-
co municipal e regional, mesmo com menor 
aceleração de crescimento, imposta pela re-
alidade de maturação dos empreendimentos 
previstos na Avaliação Ambiental Estratégica 
(ARCADIS-TETRAPLAN, 2008).
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Caso a UTE Novo Tempo não seja implan-
tada, seu sítio proposto e entorno permane-
ceriam com a atual qualidade ambiental, ou 
seja, caracterizada por áreas antropizadas 
pela consolidação da expansão industrial do 
Clipa, em especial do Setor Especial do Porto 
do Açu (Sepa), alinhada com a realidade re-
gional de implantação de novas atividades e 
empreendimentos industriais no Clipa.

Ainda, sua não implantação acarretaria uma 
diminuição no atual ritmo do crescimento eco-
nômico, por conta da perda de oportunidades 
de aumento na arrecadação tributária, na ge-
ração de empregos diretos e indiretos e na de 
renda, que juntas, poderiam promover uma sig-
nificativa dinamização das atividades econômi-
cas no município de São João da Barra/RJ.

Em termos de geração de energia elétrica, 
a UTE Novo Tempo implantada consiste em 
uma significativa oportunidade para se alcan-
çar a autossuficiência de oferta energética ao 
Estado do Rio de Janeiro e especificamente ao 
Clipa, aumentando a atratividade deste com-
plexo industrial a novos empreendimentos e 
promovendo maior confiabilidade na geração 
e transmissão de energia elétrica ao país. Nes-
te sentido, sua não implantação eliminaria es-
tes cenários positivos de crescimento.

NÃO REALIZAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO
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CONCLUSÃO

A implantação e operação da UTE Novo 
Tempo, prevista para o município de São João 
da Barra/RJ, nos domínios da área industrial 
do Clipa encontra-se em plena conformidade 
com as diretrizes de uso e ocupação do solo 
estabelecidas pela Lei Municipal no 357/15 
(Plano Diretor Municipal) e pela Lei Municipal 
no 359/15 (Macrozoneamento).

As facilidades logísticas com os campos 
exploratórios de gás natural das bacias de 
Campos e do Espírito Santo, o cenário atu-
al de expansão econômica e industrial da 
Região Norte Fluminense e principalmente 
a consolidação do setor industrial do Clipa, 
justificam por si a instalação de usinas gera-
doras de energia elétrica, ainda mais se forem 
movidas por combustíveis de tecnologia lim-
pa, como o gás natural.

Ainda, sua implantação alinha-se à política 
atual de desenvolvimento do Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro, de forma que a opção 
pelo Clipa funcione como fortes atrativo e su-
porte para novas atividades e empreendimen-
tos industriais na região Norte Fluminense, 
com destaque para o município de São João 
da Barra/RJ.

Com relação aos potenciais impactos so-
cioambientais, positivos e negativos, promo-
vidos pela UTE Novo Tempo, estes dependem 
de diversos fatores e tecnologias de controle 

que serão implementados nas diferentes eta-
pas do processo de geração de energia elétri-
ca da usina, tendo como principais exemplos 
a identificação da composição do combustível 
(gás natural liquefeito); a tecnologia de queima 
e remoção pós-combustão; as condições da 
dispersão dos poluentes; a instalação de sis-
tema de controle ambiental e a execução de 
programas ambiental de controle e monitora-
mento destes impactos identificados.

Quanto aos aspectos socioeconômicos, 
estima-se a curto e médio prazos, uma signi-
ficativa melhoria na dinâmica econômica do 
município de São João da Barra/RJ e região, 
conduzida pela indução à demanda de bens 
e serviços, pela contratação de trabalhadores 
locais e empresas envolvidas com construção, 
pelo aumento da massa salarial e da renda e da 
arrecadação tributária, por conta das fases de 
implantação e operação da UTE Novo Tempo.

Com a implantação e operação da UTE 
Novo Tempo e a implementação de seus pro-
gramas ambientais, confirmadas pelas diretri-
zes corporativas de responsabilidade socio-
ambiental da GNA e considerando a análise 
dos impactos ambientais decorrentes do pro-
jeto, os empreendimentos propostos podem 
ser considerados ambientalmente viáveis, do 
ponto de vista técnico, pela consultoria res-
ponsável pela elaboração deste EIA/Rima.
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Abiótico: Lugar ou processo caracterizado 
pela ausência de vida. 

Abrangência: Informa a espacialidade ou 
dimensão da interferência provocada. 

Ação antrópica: Designa a interferência do 
homem sobre o meio ambiente. 

Ações geradoras (intervenções): práticas 
necessárias ou eventos acidentais, que po-
dem estar potencialmente envolvidos em cada 
uma das etapas do empreendimento. 

Afluente: Curso d’água, que deságua em 
outro curso d’água, considerado principal, ou 
em um lago contribuindo para lhes aumentar o 
volume; tributário. 

Agente erosivo: Qualquer fenômeno físico, 
químico ou biológico que possa agir sobre de-
terminada rocha, desagregando-a. 

Agente tóxico: Qualquer substância exó-
gena em quantidade suficiente que, em con-
tato com o organismo, possa provocar uma 
ação prejudicial, originando um desequilí-
brio orgânico.

Água Bruta: Água que ainda não recebeu 
tratamento. 

Aleatório: Dependente de fatores incertos, 
sujeito ao acaso. 

Aluvionar(es): Sedimento clástico (areia, 
cascalho e/ou lama) depositado por um siste-
ma fluvial no leito e nas margens da drenagem.

Ambiente: Todos os fatores (vivos e não-
-vivos) que de fato afetam um organismo ou 
população determinados, em qualquer ponto 
do ciclo de vida. 

GLOSSÁRIO

Ambiente de intervenção: Descrição ge-
nérica do local onde se espera maior risco 
de interferência do impacto. Quando o com-
partimento a que se relaciona o impacto, for 
o antrópico, não há proposição do ambiente
de intervenção, visto que a vertente sócio-
-econômica interage com o ambiente natural 
de forma generalizada. 

 Amônia: Solução aquosa do amoníaco, 
sintetizada a partir do nitrogênio e do hidrogê-
nio, incolor, básica baixa, não causa nenhum 
dano fisiológico aos seres humanos e animais. 
Grandes quantidades de amônia podem cau-
sar sufocamento de peixes. 

Amplitude: Representa a magnitude do 
deslocamento de uma onda em relação ao 
valor médio. A amplitude é determinada pela 
metade da distância entre a crista e a cava, ou 
seja, metade da altura. 

Análise granulométrica: Trata da identifi-
cação dos tamanhos dos grãos sedimentares 
presentes num depósito terrígeno. 

Antrópico/Antropizada(o): Relativo à ação 
do ser humano no meio ambiente. 

Antropização: Modificações do ambiente 
em decorrência de ações humanas. 

APP: Área protegida nos termos dos artigos 
2º e 3º da Lei nº 12.451/12, de 15 de setembro 
de 1965 (Código Florestal), coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o flu-
xo gênico de fauna e flora, proteger o solo e as-
segurar o bem-estar das populações humanas. 

Aqüífero: Porção do subsolo capaz de ar-
mazenar e fornecer água.

A
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Assoreamento: Deposição de material sedi-
mentar ou material coluvionar, resultando no ater-
ramento ou entulhamento de áreas mais baixas. 

Atributos: Conjunto de parâmetros mensu-
ráveis ou estimáveis, que qualificam cada uma 
das intervenções necessárias para a concreti-
zação do empreendimento. 

Autotrófico: Diz-se dos seres capazes de 
fazer a síntese da matéria orgânica a partir de 
substâncias minerais (inorgânicas) e uma fon-
te primária de energia como a luminosa (foto-
-autotrófico) ou química (quimio-autotrófico). 

Avaliação de Impacto Ambiental: Estudo 
realizado para identificar, prever e interpretar, 
assim como, prevenir as conseqüências ou 
efeitos ambientais que determinadas ações, 
planos, programas ou projetos podem causar 
à saúde, ao bem estar humano e ao entorno. 

Avaliação de risco: Processo pelo quais os 
resultados da análise de riscos são utilizados 
para a tomada de decisão (Sánchez, 2006). 

Avifauna: Conjunto das espécies de aves 
encontradas em uma determinada área.

Bacia hidrográfica: (1) Área limitada por 
divisores de água, dentro da qual são drena-
dos os recursos hídricos, através de um cur-
so de água, como um rio e seus afluentes. A 
área física, assim delimitada, constitui-se em 
importante unidade de planejamento e de exe-
cução de atividades sócio-econômicas, am-
bientais, culturais e educativas. (2) Toda a área 
drenada pelas águas de um rio principal e de 
seus afluentes. (3) Área total de drenagem que 
alimenta uma determinada rede hidrográfica; 
espaço geográfico de sustentação dos fluxos 
d´água de um sistema fluvial hierarquizado. 

Bacia sedimentar: Local de deposição 
dos sedimentos. 

Balanço Hídrico: Resultado da quantidade 
de água que entra e sai de certa porção do 
solo em determinado intervalo de tempo. 

Bentônico: Relativo aos bentos. A parte do 

ambiente marinho habitada por organismos 
que vivem fixos (sésseis) ou livres (vágeis) 
sobre o fundo dos corpos de água (oceanos, 
rios, lagos, etc.).

Biodiversidade: Representa a diversidade 
de comunidades vegetais e animais que se in-
terrelacionam e convivem num espaço comum, 
que pode ser um ecossistema ou um bioma. 

Bioindicador: Espécie ou grupo de espé-
cies que reflete o estado biótico ou abiótico de 
um ambiente, o impacto produzido sobre um 
habitat, comunidade ou ecossistema.

Bioma: Conjunto de vida (vegetal e animal) 
definida pelo agrupamento de tipos de ve-
getação contíguos e identificáveis em escala 
regional, com condições geoclimáticas simi-
lares e história compartilhada de mudanças, 
resultando em uma diversidade biológica pró-
pria. Biomas são as grandes ‘paisagens vivas’ 
existentes no planeta, definidas em geral de 
acordo com o tipo dominante de vegetação. A 
Caatinga, o Cerrado e a Floresta Atlântica são 
exemplos de biomas. 

Biomassa: Quantidade total de matéria 
viva existente num ecossistema ou numa po-
pulação animal ou vegetal. 

Biota: é o conjunto de seres vivos de um 
ecossistema, o que inclui a flora, a fauna, os 
fungos, os protistas (algas unicelulares e pro-
tozoários) e as bactérias. 

Cenozóico: Era geológica que compreende 
o intervalo de tempo que vai de 65 milhões de
anos atrás até os dias atuais, estando consti-
tuída por três períodos geológicos conhecidos 
como Quaternário, Neógeno e Paleógeno.

Cetáceos: Espécie da ordem dos cetáce-
os, mamíferos adaptados á vida aquática; ba-
leias, golfinhos, botos. 

Cobertura Vegetal: Expressão usada no 
mapeamento de dados ambientais para de-
signar tipos ou formas de vegetação, natural 
ou plantada, que recobrem certa área. 

B

C



70 RIMA - UTE Novo Tempo

Coliformes Fecais: São microorganismos 
que aparecem exclusivamente no trato intesti-
nal de animais de sangue quente. Sua identifi-
cação na água permite afirmar que houve pre-
sença de matéria fecal, traduzindo-se como 
“risco potencial” para encontro nas águas dos 
agentes biológicos, ou seja, as bactérias, ví-
rus, protozoários e vermes. 

Coliformes Totais: Grupo constituído por 
bactérias que têm sido isoladas de amostras 
de águas e solos poluídos e não poluídos, 
bem como as fezes de seres humanos e ou-
tros animais de sangue quente. 

Colmatados: Que receberam depósitos ou 
sobreposição de terras. 

Colúvio: Solo de vertentes, parcialmente 
alóctone de muito pequeno transporte, mistu-
rado com solos e fragmentos de rochas tra-
zidos das zonas mais altas, geralmente mal 
classificado e mal selecionado. 

Compartimento: Congrega os três grandes 
grupamentos de componentes, representados 
pelos fatores físicos, bióticos e antrópicos. 

Componentes: Conjunto de aspectos que 
serão diretamente afetados pelos impactos.

Composição faunística: o conjunto dos 
animais próprios de uma região ou de um pe-
ríodo geológico. 

Condutividade: No estudo em questão a 
condutividade é citada como uma expressão 
numérica da capacidade de uma água condu-
zir a corrente elétrica. 

Coordenadas geográficas: sistema de 
coordenadas em que valores de latitude (dis-
tância angular entre um ponto qualquer da 
superfície terrestre e a linha do Equador) e 
longitude (distância angular entre um ponto 
qualquer da superfície terrestre e o meridiano 
inicial ou de origem) definem a posição de um 
ponto da superfície da Terra, em relação a um 
elipsóide de referência (sólido gerado pela ro-
tação de uma elipse em torno do eixo dos pó-
los). Também são chamadas de coordenadas 
geodésicas ou coordenadas terrestres. 

Cordão litorâneo: Acumulação alonga-
da de sedimentos, de composição arenosa, 
cascalhosa ou conchífera, dispostas pa-

ralelamente a linha de costa por ação de 
agentes marinhos. 

Corpos d’água: Qualquer coleção de 
águas interiores. Denominação mais utilizada 
para águas doces, abrangendo rios, igarapés, 
lagos, lagoas, represas, açudes etc. (Glossário 
MUNIC/IBGE, 2002). 

Cronológica: Divisões do tempo geológico 
Era Período, Época.

Declividade: inclinação do relevo em rela-
ção ao plano horizontal. 

Decreto: determinação escrita, emanada 
do chefe do Estado, do poder executivo ou de 
qualquer autoridade soberana. 

Degradação ambiental: (1) Prejuízos cau-
sados ao meio ambiente, geralmente resultan-
te de ações do homem sobre a natureza. Um 
exemplo é a substituição da vegetação nativa 
por pastos. (2) Termo usado para qualificar os 
processos resultantes dos danos ao meio am-
biente, pelos quais se perdem ou se reduzem 
algumas de suas propriedades, tais como a 
qualidade ou a capacidade produtiva dos re-
cursos ambientais. 

Densidade: Relação entre a massa de 
qualquer substância e seu volume. Em Oce-
anografia, a densidade da água do mar é fun-
ção da temperatura e da salinidade. 

Diagnóstico ambiental: É a avaliação da 
área de influência de um determinado empre-
endimento. 

Difusão: Espalhamento ou dispersão da 
matéria sob a influência de um gradiente de 
concentração, com movimento da solução 
mais concentrada para a mais diluída. 

DQO: Sigla para Demanda Química de Oxi-
gênio, representa a quantidade de Oxigênio ne-
cessária para a oxidação da matéria orgânica.

Drenagem: Remoção natural ou artificial 
de água superficial ou subterrânea de uma 
área determinada; feição linear negativa, pro-
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duzida por água de escorrência, que modela a 
topografia de uma região. 

Duna frontal: Depósito arenoso paralelo à 
linha de costa, formado pela interação de pro-
cessos marinhos e eólicos. 

Duna: acumulação de areia provocada por 
ação eólica. 

Duração/Freqüência: Estabelece a “tem-
poralidade”, ou por quanto tempo poderá ser 
observado o fenômeno. 

Dureza Total: Propriedade das águas que 
contêm sais de cálcio ou de magnésio, e que 
se evidencia pela dificuldade de formar espu-
ma com os sabões.

Ecologia da paisagem: Enfatiza as pai-
sagens naturais ou as unidades naturais da 
paisagem para aplicação dos conceitos de 
ecologia visando a conservação e manejo dos 
recursos naturais e da diversidade biológica 
para a solução de problemas ambientais. 

Ecossistema: Qualquer unidade que inclua 
todos os organismos em uma determinada 
área, interagindo com o ambiente físico, de tal 
forma que um fluxo de energia leve a uma es-
trutura trófica definida, diversidade biológica 
e reciclagem de materiais (troca de materiais 
entre componentes vivos). O ecossistema é a 
unidade básica de estudo da ecologia.

Efluente: Qualquer tipo de água ou líquido, 
que flui de um sistema de coleta, ou de trans-
porte, como tubulações, canais, reservatórios, 
e elevatórias, ou de um sistema de tratamento 
ou disposição final, com estações de trata-
mento e corpos de água receptores. (Dicioná-
rio de Meio Ambiente do IBGE).

EIA/Rima: Instrumento Legal do Licencia-
mento Ambiental, é uma exigência constitu-
cional para a instalação de obra ou atividade 
potencialmente poluidora de significativa de-
gradação do meio ambiente. 

Empreendimento: Toda e qualquer ação 
física com objetivos sociais ou econômicos 

específicos, seja de cunho público ou priva-
do, que cause intervenções sobre o território, 
envolvendo determinadas condições de ocu-
pação e manejo dos recursos naturais e alte-
ração sobre as peculiaridades ambientais. 

Endemismo: isolamento de uma ou mais 
espécies em um espaço geográfico, após de 
uma evolução genética diferente daquelas 
ocorridas em outras regiões. 

Enrocamentos: Maciço de pedras arruma-
das ou jogadas, destinado a proteger aterros 
ou estruturas dos efeitos da erosão.

Energia Hidrelétrica: Energia obtida a par-
tir da energia potencial de uma massa de água

Entorno: Área que circunscreve um território

EPA: Environmental Protection Agency 
(Agência de Proteção Ambiental Americana)

Estratégia: Habilidade de aplicar os meios 
disponíveis com vista à consecução de objeti-
vos específicos.

Fauna: Conjunto de espécies animais de 
uma determinada região.

Fitofisionomias: Classificação dos tipos 
de vegetação observados em diferentes re-
giões do planeta (exemplo: caatinga, cerrado 
(savana), floresta ombrófila e etc.).

Fitoplâncton: Conjunto dos organismos 
aquáticos microscópicos que têm capacidade 
fotossintética e que vivem dispersos flutuando 
na coluna de água.

Fitossociologia: Ciência que trata das co-
munidades vegetais quanto à origem, estrutu-
ra e relações com o meio.

Flora: Conjunto de espécies vegetais (plan-
tas, árvores, etc) de uma determinada região 
ou ecossistema específico.

Forma de incidência: Trata da maneira 
como a ação interveniente poderá impactar o 
componente, ou seja, direta ou indiretamente.
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Gás Natural: É uma mistura de hidrocarbo-
netos leves encontrada no subsolo, na qual o 
metano tem uma participação superior a 70% 
em volume. A composição do gás natural 
pode variar bastante dependendo de fatores 
relativos ao campo em que o gás é produzido, 
processo de produção, condicionamento, pro-
cessamento e transporte. 

O gás natural é um combustível fóssil e uma 
energia não renovável. 

Gás Natural Liquefeito (GNL): É basica-
mente o gás natural que, após purificado, é 
condensado ao estado líquido por meio da 
redução da temperatura a -163 graus Celsius. 

Geologia: Ciência que estuda a história da 
Terra utilizando as rochas como ferramentas

Geomorfologia: É a ciência que estuda e in-
terpreta as formas do relevo terrestre e os me-
canismos responsáveis pela sua modelação.

Georreferenciamento: Processo em que 
uma entidade geográfica (qualquer dado ou in-
formação que possa ser especializada) é refe-
renciada espacialmente ao terreno por meio de 
seus atributos de localização, utilizando-se para 
tal um sistema de coordenadas conhecido.

Gleyssolo: Tipos de solos constituídos por 
areia fina e argila, oriundos de antigos brejos 
assoreados. Geralmente estão associados à 
paleocanais, distribuídos entre as colinas aplai-
nadas. Esse tipo de solo é aproveitado para a 
agricultura, pois são ricos em matéria orgânica. 

Habitat: Conjunto de condições geofísicas 
de um lugar específico onde se desenrola a 
vida de uma espécie ou de uma comunidade 
animal ou vegetal.

Herbácea: Planta que tem a consistência e 
o porte de erva.

Hidrodinâmica: Parte da Mecânica dos 
Fluidos que estuda o escoamento dos fluidos. 

Estuda os fluidos sujeitos a forças externas que 
induzam movimento. Uma vez que os fluidos 
não apresentam resistência quando submeti-
dos a forças de cisalhamento, a ação de forças 
externas, sejam forças de contato ou forças 
gravitacionais, induz movimento sobre fluidos 
ou parte de fluidos não contidos por recipientes 
(como a superfície dos oceanos e rios).

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística.

Ictiofauna: (1) Fauna de peixes de uma de-
terminada região. (2) Totalidade das espécies de 
peixes de uma dada região. Pode-se falar tam-
bém de um determinado meio (lago, rio, etc). 

IDH: Índice de Desenvolvimento Humano

Impacto ambiental: Qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
a saúde, a segurança e o bem-estar da popula-
ção; as atividades sociais e econômicas; a biota; 
as condições estéticas e sanitárias do meio am-
biente e a qualidade dos recursos ambientais. 

Impactos: Resultados previstos ou previsí-
veis, decorrentes dos processos envolvidos na 
implantação e operação do empreendimento. 

Impactos Ambiental Adverso: Ação resul-
tante em dados à qualidade de um fator ou 
parâmetro ambiental

Impacto Ambiental Regional: É todo e 
qualquer impacto ambiental que diretamente 
(área de influência direta do projeto), no todo ou 
em parte, o território de dois ou mais estados.

Indicadores: São índices de medida que nos 
ajudam a compreender uma determinada situa-
ção. Por exemplo: o número de árvores por ha-
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bitante de um município indica a sua cobertura 
vegetal e é um dos indicadores de sua qualidade 
ambiental. Este número pode ser comparado ao 
recomendável e usado para decidir se é neces-
sário plantar mais árvores. Depois, este mesmo 
indicador servirá para medir o sucesso ou fra-
casso de um programa de reflorestamento.

Influência antrópica: Designa a interferên-
cia do homem sobre o meio ambiente.

Insumos: Combinação de fatores de pro-
dução, diretos (matérias-primas) e indiretos 
(mão-de-obra, energia, tributos), que entram 
na elaboração de certa quantidade de bens 
ou serviços. 

Intemperismo: Conjunto de processos de 
natureza física e/ou química que atuam sobre 
as rochas produzindo sua quebra, decompo-
sição ou ambas.

Lençol freátrico: Corpo d’água subterrâ-
neo que se forma em profundidade relativa-
mente pequena. 

Lêntico: Refere-se à habitats aquáticos ca-
racterizados por águas calmas e paradas. (ex. 
lagos, poças). 

Licença Ambiental: Ato administrativo pelo 
qual o órgão ambiental competente, estabelece 
as condições, restrições e medidas de contro-
le ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 
localizar, instalar, ampliar e operar empreendi-
mentos ou atividades utilizadoras dos recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencial-
mente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental. 
(Resolução Conama nº 237/97).

Licenciamento Ambiental: Procedimen-
to administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambien-
tais, consideradas efetiva ou potencialmen-
te poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regula-
mentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso. (Resolução Conama nº 237/97).

Licença Prévia (LP): É o documento que 
deve ser solicitado na fase preliminar de pla-
nejamento da atividade, correspondente à 
fase de estudos para definição da localização 
do empreendimento.

Magnitude: Este atributo estabelece quan-
titativamente o grau de interferência do impac-
to, seja ele positivo ou negativo. 

Malha Viária: Conjunto de vias do muni-
cípio, classificadas e hierarquizadas segundo 
critério funcional (deslocamento na via; circu-
lação entre vias; acesso às edificações e am-
biente urbano). Nos termos da Lei Federal N°. 
9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), via 
(superfície por onde transitam veículos, pes-
soas e animais, compreendendo a pista, a cal-
çada, o acostamento, ilha e canteiro central). 

Mananciais: (1) Qualquer corpo d´água, 
superficial ou subterrâneo, utilizado para 
abastecimento humano, animal ou irrigação. 
Conceitua-se a fonte de abastecimento de 
água que pode ser, por exemplo, um rio, um 
lago, uma nascente ou poço, proveniente do 
lençol freático ou do lençol profundo (Compa-
nhia de Tecnologia de Saneamento Ambien-
tal). (2) Qualquer extensão d´água, superficial 
ou subterrânea, utilizada para abastecimento 
humano, industrial, animal ou irrigação.

Manejo ambiental: Ato de intervir no meio 
natural com base em conhecimentos científi-
cos e técnicos, com o propósito de promover 
e garantir a conservação da natureza.

Mata Ciliar: Vegetação que margeia os 
cursos d’água, caracterizada por espécies 
bem adaptadas à abundância de água, e às 
freqüentes inundações. São importantes na 
proteção das margens contra a erosão e na 
manutenção da fauna.
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Medidas Mitigadoras: São aquelas des-
tinadas a prevenir impactos negativos ou a 
reduzir sua magnitude. É preferível usar a ex-
pressão “medida mitigadora” em vez de “me-
dida corretiva”, uma vez que a maioria dos 
danos ao meio ambiente, quando não pode 
ser evitada, pode apenas ser apenas mitiga-
da ou compensada.

Meio Biótico: Conjunto de todos os ele-
mentos biológicos que compõem o meio am-
biente como um todo

Meio Físico: Conjunto de todos os elemen-
tos físicos que compõe o ambiente como um 
todo (Geologia, Relevo, Solos, Clima, Recur-
sos Hídricos, etc). 

Meio Socioeconômico: Conjunto de to-
dos os elementos sociais que caracterizam as 
condições humanas, econômicas e culturais 
de determinada área. 

Monitoramento: Ato de acompanhar o 
comportamento de determinado fenômeno ou 
situação com o objetivo de detectar riscos e 
oportunidades. 

Modelagem computacional: A modela-
gem computacional é a área que trata da si-
mulação de soluções para problemas científi-
cos, analisando os fenômenos, desenvolvendo 
modelos matemáticos para sua descrição, e 
elaborando códigos computacionais para ob-
tenção daquelas soluções. 

Modelo numérico: Conjunto de fórmulas, 
equações e representações gráficas que ex-
pressam numericamente situações ideais que 
simulam as condições naturais. 

Molhes: Estrutura marítima enraizada em 
terra, e que pode servir de quebra-mar ou cais 
acostável.

Morfologia: Forma da superfície de 
um terreno. 

Movimentos migratórios: Viagens, perió-
dicas ou irregulares, feitas por certas espécies 
de animais. Os movimentos migratórios ocor-
rem por diferentes motivos, tais como para re-
produção, alimentação.

Normativo: Que tem a atribuição de esta-
belecer normas

Organossolo: É um tipo de solo orgânico 
pouco evoluído de coloração preta, cinzenta 
muito escura, ou marrom, e com elevados teo-
res de carbono orgânico. São solos fortemen-
te ácidos, com baixa saturação em base. 

Padrões de Qualidade Ambiental: Condi-
ções limitantes da qualidade ambiental, mui-
tas vezes expressas em termos numéricos, 
usualmente estabelecidos por lei e sob jurisdi-
ção específica, para a proteção da saúde e do 
bem-estar dos homens. 

Paisagem: Constitui a expressão do pro-
duto de interação espacial e temporal do indi-
víduo com o meio (UICN, 1984); é uma porção 
do espaço resultante da combinação dinâmi-
ca, portanto, instável, de elementos físicos, 
biológicos e antrópicos, que, ao interagirem, 
formam um conjunto único, indissociável e em 
constante evolução (BERTRAND, 1971). 

Parâmetros meteorológicos: Relativo a 
fenômenos atmosféricos, e cujas observações 
possibilitam a previsão do tempo.

Parâmetros: Significa o valor de qualquer 
das variáveis de um componente ambiental 
que lhe confira uma situação qualitativa ou 
quantitativa. Valor ou quantidade que carac-
teriza ou descreve uma população estatística. 
Nos sistemas ecológicos, medida ou estimati-
va quantificável do valor de um atributo de um 
componente do sistema. 
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Percolação: Processo lento de passa-
gem de um liquido por um material filtrante. 
Utilizado para designar a passagem de água 
através do solo.

Período: Intervalo de tempo entre as pas-
sagens, por um ponto fixo, de duas cristas ou 
duas cavas de uma determinada ondulação. O 
período de uma onda é função das condições 
em que ela foi formada e determina sua ve-
locidade de propagação em águas profundas 
(velocidade de fase). 

Permeabilidade: É a capacidade que tem 
o solo ou rocha de permitir a passagem de
um fluído qualquer pelos seus vazios ou in-
terstícios. O coeficiente de permeabilidade (K) 
é sempre determinado em meios saturados, 
sendo dado em cm/s ou m/s. 

pH: Representa a concentração de íons 
de hidrogênio em g/L. Uma água pura (neu-
tra) tem pH=7. Valores abaixo de sete indicam 
uma solução ácida (pH<7) e valores acima in-
dicam uma solução alcalina, como é o caso da 
água do mar (pH em torno de 8). 

Plâncton: Conjunto de organismos mi-
croscópicos presentes na superfície e sub-
-superfície das águas doces e salgadas. 
Organismos de tamanho reduzido que apre-
sentam capacidade de locomoção desprezí-
vel em relação à velocidade das correntes, 
sendo então carregados por elas.

Plano Diretor: Instrumento básico de pla-
nejamento de uma cidade e que dispõe sobre 
sua política de desenvolvimento, ordenamen-
to territorial e expansão urbana. (Dicionário 
Eletrônico Aurélio Século XXI).

Poluente: Qualquer forma de matéria ou 
energia que interfira prejudicialmente aos usos 
preponderantes das águas, do ar e do solo, 
previamente definidos. 

Poluição: É a degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente prejudiquem a saúde, a se-
gurança e o bem-estar da população, criem 
condições adversas às atividades sociais e 
econômicas, afetem desfavoravelmente a bio-

ta, afetem as condições estéticas ou sanitá-
rias do meio ambiente, e lancem materiais ou 
energia em desacordo com os padrões inter-
nacionais estabelecidos.

Prognóstico Ambiental: Projeção da 
provável situação futura do ambiente po-
tencialmente afetado caso a proposta em 
análise (projeto, plano, programa ou políti-
ca) seja implementada. 

Qualidade da água: Características físicas, 
químicas e biológicas relacionadas com seu 
uso para um determinado fim.

Recarga: Capacidade de um aqüífero de 
retornar a quantidade inicial de água após o 
uso da mesma. 

Recuperação Ambiental: é uma série de 
atitudes visando devolver ao ambiente suas 
caracteristicas, a estabilidade e o equilíbrio 
dos processos atuantes naquele determinado 
ambiente degradado. 

Recurso Ambiental: Toda matéria e ener-
gia que ainda não tenha sofrido um processo 
de transformação e que é usada diretamente 
pelos seres humanos para assegurar as ne-
cessidades fisiológicas, sócio-econômicas e 
culturais, tanto individuais quanto coletivas.

Recursos Hídricos: As águas superficiais 
ou subterrâneas disponíveis para qualquer 
uso em uma determinada região ou bacia. 

Redução: Processo no qual uma substân-
cia ganha elétrons na presença de oxigênio.

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): 
Documento que reflete as conclusões do Es-
tudo de Impacto Ambiental, redigido em lin-
guagem acessível, de modo que se possa 
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entender as vantagens e desvantagens de um 
projeto, bem como todas as conseqüências 
ambientais de sua implementação.

Relevância: Representa um somatório te-
órico das pontuações concedidas a cada um 
dos atributos anteriores, de modo a classifi-
car os impactos previstos, em uma escala que 
possibilite a compreensão do grau de interfe-
rência de cada ação. 

Relevo: Designação dos vários aciden-
tes de terreno. Distinção, evidência, realce. 
Ação ou efeito de relevar. Aresta, saliência, 
ressalto. Trabalho arquitetônico ou lavor que 
sobressai. Obra de escultura ou pintura, em 
que os objetos ressaltam da superfície da 
construção ou da tela. 

Resíduo: Material descartado, individual 
ou coletivamente, pela ação humana, animal 
ou por fenômenos naturais, que pode ser no-
civo à saúde e ao meio ambiente quando não 
reciclado ou reaproveitado.

Restinga: Língua de areia que, partindo 
do litoral, se prolonga para o mar, quer fique 
sempre aflorada, quer apenas na baixa-mar; 
terreno litorâneo arenoso e salino, e recoberto 
de plantas herbáceas e arbustivas típicas des-
ses lugares; escolho, recife, arrecife; faixa de 
mato às margens de igarapé ou rio; faixa de 
mato às margens de rio, a qual, por ocasião 
das grandes marés ou cheias de inverno, aflo-
ra, enquanto o terreno permanece submerso; 
designação comum a depressões rasas, ala-
gadas ou secas, sempre retas, e rigorosamen-
te paralelas à linha da costa; faixa de terra are-
nosa entre uma lagoa e o mar. 

Reversibilidade: Para cada impacto lista-
do, determina qual a possibilidade de reversão 
dos efeitos negativos observados. Quando fo-
rem previstos impactos positivos, não há por-
que se supor intenção de reversão dos resul-
tados, seja por parte do Empreendedor, seja 
por parte de terceiros. 

Risco Ambiental: Potencial de reali-
zação de conseqüências adversas para a 
saúde ou vida humana, para o ambiente ou 
para bens materiais. (Segundo Society for 
Risk Analysis). 

Rochas: Agregados naturais formados por 
um ou mais minerais. 

RPPN: Reserva Particular do Patrimônio 
Natural.

Salinidade: Medida da quantidade de sais 
dissolvidos na água do mar. Foi definida como 
o total de sólidos dissolvidos na água do mar,
em partes por mil (‰) em peso. A salinidade 
não é determinada diretamente, evaporando a 
água, mas sim pela clorinidade, índice de re-
fração ou pela condutividade elétrica. 

Saneamento: Controle de todos os fatores 
do meio físico do homem que exercem ou po-
dem exercer efeito deletério, sobre seu bem-
-estar físico, mental ou social (Organização 
Mundial de Saúde). Obtenção e manutenção 
de um estado de controle sobre as forças na-
turais, ou criadas pelo progresso material, ad-
versas ou contrárias á constituição biológica 
humana, respeitando os ecossistemas naturais 
e que são necessários ao equilíbrio ecológico. 

Sazonal: Referente às estações do ano. 

Sazonalidade: Relativo a sazão ou estação. 

Seção transversal: Segmento que cruza, 
perpendicularmente ou não, uma área ou vo-
lume definido. 

Sedimentos: Materiais provenientes da 
ação do intemperismo sobre rochas ou orga-
nismos pré-existentes que sofrem transporte 
e deposição ou ainda, precipitados químicos.

Silte: Tamanho de grão. Ver escala gra-
nulométrica. 

Sinergia: Cooperação. Associação simultâ-
nea de vários fatores que contribuem para um a 
ação coordenada. Ação simultânea, em comum.

Solos: São materiais, constituintes es-
senciais da crosta terrestre, provenientes da 
decomposição “in situ” das rochas pelos di-
versos agentes geológicos, ou pela sedimen-
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tação não consolidada dos grãos elementares 
provenientes das rochas alteradas, com adi-
ção de partículas fibrosas de material carbo-
noso e matéria orgânica no estado coloidal. 

Substrato: Qualquer objeto, ou material, 
sobre o qual um organismo cresce, ou ao qual 
está fixado - substância, ou estrato, subjacente 
a esse organismo; nutriente que serve de base 
para o desenvolvimento de um organismo. 

Supressão vegetal: Extinção, eliminação, 
desaparição da cobertura vegetal.

Talvegue: Linha de maior profundidade do 
leito fluvial. 

Termo de Referência (TR): Conjunto de 
critérios exigidos para a realização de deter-
minada atividade. 

Terraço: Superfície horizontal ou levemente 
inclinada, constituída por depósito sedimentar, 
ou superfície topográfica modelada pela erosão 
fluvial, marinha ou lacustre, e limitada por dois 
declives no mesmo sentido. Pode ser classifi-
cado como marinho, lacustre, fluvial, etc. 

Terraplenagem: Ato de planificar, alinhar o 
terreno para executar uma obra. É a prepara-
ção do terreno para se construir algo, ou seja, 
deixá-lo livre de ondulações e falhas. 

Topografia: Ciência que estuda todos os aci-
dentes geográficos definindo a situação e a loca-
lização deles pode ficar em qualquer área. Tem a 
importância de determinar analiticamente as me-
didas de área e perímetro, localização, orientação, 
variações no relevo, etc e ainda representá-las 
graficamente em cartas (ou plantas) topográficas. 

Transporte sedimentar litorâneo: Movi-
mento de sedimentos por ondas e correntes, 

incluindo tanto os movimentos longitudinais 
por deriva litorânea quanto os perpendiculares 
à linha de costa. 

Transposição: Ação ou efeito de mudança 
de posição. 

Turbidez: Medida do grau de extinção 
da luz em uma solução aquosa, habitual-
mente decorrente da presença de sólidos 
em suspensão. 

Turbina a gás: Também chamado de turbi-
na de combustão, é um motor rotativo que ex-
trai energia a partir de um fluxo de combustão 
de gás. Tem um montante compressor acopla-
do a um jusante da turbina e uma câmara de 
combustão. 

Unidades de Conservação: Porções do 
território nacional com características de rele-
vante valor ecológico e paisagístico, de domí-
nio público ou privado, legalmente instituídas 
pelo poder público com limites definidos sob 
regimes especiais de administração, aos quais 
se aplicam garantias adequadas de proteção. 
Exemplo: Parque Nacional, Reservas Biológi-
cas, Estações Ecológicas. 

Uso e ocupação do solo: Conjunto das 
atividades, processos individuais de produção 
e reprodução de uma sociedade sobre uma 
aglomeração urbana assentados sobre loca-
lizações individualizadas, combinadas com 
seus padrões ou tipos de assentamento, do 
ponto de vista da regulação espacial. Pode-se 
dizer que o uso do solo constitui o rebatimento 
da reprodução social no plano do espaço ur-
bano. O uso do solo é uma combinação de um 
tipo de uso (atividade) e de um tipo de assen-
tamento (edificação), conforme DEÁK (2001). 

T
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Usina Termelétrica: É uma instalação in-
dustrial usada para geração de energia elé-
trica/eletricidade a partir de energia liberada 
na forma de calor, normalmente por meio da 
combustão de algum tipo de combustível re-
novável ou não renovável.

Vazão: Certo volume transportado em um 
intervalo de tempo (ex. litros por segundo, me-
tros cúbicos por hora). 

Vegetação arbustiva: Vegetação compos-
ta por arbustos. 

Vegetação primária: Vegetação de máxi-
ma expressão local, com grande diversidade 
biológica, sendo os efeitos das ações antró-
picas mínimas, a ponto de não afetar signifi-
cativamente suas características originais de 
estrutura e espécies. 

Vegetação secundária: Vegetação re-
sultante de processos naturais de sucessão, 
após supressão total ou parcial da vegetação 
primária por ações antrópicas ou causas natu-
rais, podendo ocorrer árvores remanescentes 
da vegetação primária. 

Vegetação: (1) Conjunto de vegetais que 
ocupam uma determinada área; tipo da cober-

tura vegetal; as comunidades das plantas do 
lugar; termo quantitativo caracterizado pelas 
plantas abundantes. (2) Quantidade total de 
plantas e partes vegetais como folhas, caules 
e frutos que integram a cobertura da superfície 
de um solo. Algumas vezes o termo é utilizado 
de modo mais restrito para designar o conjun-
to de plantas que vivem em determinada área. 

Vertente: Declive de montanha, por onde 
derivam as águas pluviais.

Zoneamento Ambiental: (1) É o planeja-
mento racional, técnico, econômico, social 
e ambiental do uso do solo. (2) É o planeja-
mento do uso do solo baseado na gerência 
dos interesses e das necessidades sociais 
e econômicas em consonância com a pre-
servação ambiental e com as características 
naturais do local. 

Zooplâncton: Grupo ou assembléia de ani-
mais que vivem em suspensão nos corpos de 
água, sendo passivamente arrastados pelos 
movimentos da água. Inclui, além de organis-
mos adultos, os ovos e formas larvais. Organis-
mos planctônicos heterotróficos que se alimen-
tam do fitoplâncton, detritos e deles próprios.

V
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EQUIPE TÉCNICA

Apresenta-se a equipe multidisciplinar da 
Tetra Tech, responsável pela coordenação e 
elaboração o Estudo de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) 
da UTE Novo Tempo e Estruturas Extramuros, 
conforme as especificações da Instrução 
Técnica DILAM/CEAM no 11/2015.

Para os profissionais habilitados que parti-
ciparam da elaboração do EIA/Rima serão in-
formados: (a) nome; (b) qualificação profissio-
nal; (c) áreas de atuação no estudo; (d) número 
do registro profissional, em seus respectivos 

Nome Qualifi cação 
Profi ssional

Área de
Atuação

(EIA/Rima)

Registro
Profi ssional CTF Assinatura

Bruno 
Civolani e 

Said

Engenheiro
Químico

Supervisão 
Geral

CREA 
5061719889

564793

Affonso 
Virgílio No-
vello Neto

Biólogo
Coordena-
ção Geral e 

Técnica

CRBIO 
014578/01

248538

Gabriel 
de Barros 
Mendes

Biólogo
 Coordenação 

Adjunta
CRBIO 

3206502
35054

Mateus do 
Nascimen-
to Fonseca

Biólogo
Apoio 

Coordenação 
Geral

CRBIO 
48541/02

2378283

conselhos de classe e região; (e) número de 
Cadastro Técnico federal (CTF) e (f) assinatura.

O ANEXO E-1 apresenta as cópias do Cer-
tificado de Regularidade no “Cadastro Técni-
co Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental” (Lei nº. 6.938/81) da equipe 
multidisciplinar responsável pelo EIA/Rima.

As Anotações de Responsabilidade Técni-
ca (ART) dos coordenadores e de profissionais 
responsáveis por temas específicos são apre-
sentadas no ANEXO E-2.

EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR



81RIMA - UTE Novo Tempo

Nome Qualifi cação 
Profi ssional

Área de
Atuação

(EIA/Rima)

Registro
Profi ssional CTF Assinatura

Priscilla 
C. Padron 
Armada

Geóloga
Coordenação 
Técnica Meio 

Físico

CREA
5062215010/D

727554

João Vas-
concellos 

de Almeida
Biólogo

Coordenação 
Técnica Meio 

Biótico

CRBIO 
072724/01-D

5150449

Giovanna 
Margarida 
Schmalz 
Cardillo

Bióloga
Execução 

Meio Biótico
CRBIO 

68894/01-D
5150414

Felipe Gat-
tai Resen-

de
Geógrafo

Coordenação 
Técnica Meio 
Socioeconô-

mico

CREA 
5063165241

623658

Fernanda 
Vargas 
Lima

Arquiteta
Urbanista

Execução 
Meio Socioe-

conômico

CAU - 131992-
2

-

Yasmin 
Scheufler

Cientista 
Social

Execução 
Meio Socioe-

conômico
- 5910505

Samuel 
Martinez

Engenheiro
Químico

Caracteriza-
ção do

Empreendi-
mento

CREA RJ 
2013116481

5669232

Joseane 
Urgnani

Geógrafo

Coordena-
ção Técnica 

Geoprocessa-
mento

CREA 
5062380280

2370307

Cyntia 
Virolli Cid 

Molina
Geógrafa

Execução 
Geoprocessa-

mento

CREA 
5063882276

-

Cesar 
Garcez 

Kuazaqui

Desenho 
Industrial

Execução 
Geoprocessa-

mento
- 6283668

Joana 
Madeira 
Krieger

Engenheira 
Química

Apoio Téc-
nico

- 6323826
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Consultores

Nome Qualifi cação 
Profi ssional

Área de
Atuação

(EIA/Rima)

Registro
Profi ssional CTF Assinatura

Marcos 
Aparecido 
Francisco 

Portela

Engenheiro 
de Materiais

Estudo de 
Análise de 

Risco

CREA/SP 
5061676026

573883 -

José Arnal-
do Sales

Engenheiro 
Cartógrafo e 
Meteorolo-

gista

Modelagem 
de Dispersão 
de Atmosfé-

rica

CREA/RJ 
46.328/ D

723429

Aline H. 
Suzuki

Engenheira 
Ambiental

Modelagem 
de Dispersão 
de Efluentes

CREA 
5063218199

5489280

Bruno P. 
Siqueira

Oceanógrafo - 6197257

Marco A. 
Corrêa

Físico - 0434236

Ricardo 
Busoli

Oceanógrafo - 0095892

Tito Conte Oceanógrafo - 5993150

Paulo 
Roberto 
do Canto 

Farag

Biólogo MSc.

Coordenação 
Levantamen-
to Florístico 
e Inventário 

Florestal

CRBIO - 21678 292390

Wilson 
Higa Nu-

nes

Eng. Flores-
tal MSc.

Especialista 
Inventário 
Florestal

CREA 
200646668-2

204536

Otavio 
José Ma-
galhães 
Samôr

Eng. Flores-
tal MSc.

Dendrólogo
CREA/RJ 

94100562-4
207460

Felipe 
Marauê 
Marques 
Tieppo

Eng. Flores-
tal MSc.

Especialista 
Flora

CREA N. 
200714113

-
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Consultores

Nome Qualifi cação 
Profi ssional

Área de
Atuação

(EIA/Rima)

Registro
Profi ssional CTF Assinatura

Pablo Luis 
Vieira Go-

mes
Biólogo

Auxiliar de 
Campo

CRBIO 96.167 333344

Leandro 
Jorge Tel-
les Cardo-

so

Biólogo MSc. Parabotânico CRBIO 96.383 1.984.002

Marcos An-
dré Bruxel 

Saes
Advogado

Consultor 
Jurídico

OAB/RJ Nº 
165.024

-

Bruno de 
Andrade 

Christofoli
Advogado

OAB/RJ Nº 
190.048

-

Gabriela 
Cantisano 
Romero

Advogado
OAB/RJ Nº 

172.972
-

Monique 
Fernanda 
G. Serafim

Engenheira 
Ambiental

Rima
CREA 

5063207795
4933712

Alexandre 
Lattari

Diagramador
Rima - -

EQUIPE DE APOIO / COLABORAÇÃO

Nome Qualifi cação 
Profi ssional

Área de
Atuação

(EIA/Rima)
Tema/Atividade

Julia de 
Carvalho 

Leite

Engenheira
Ambiental

Graduanda em Engenharia Ambiental APOIO GERAL

Raquel 
Viana

Assistente
Administrativo

Apoio Administrativo / Edição FORMATAÇÃO / EDIÇÃO
Sandra 
Rocha

Rachel 
Teles

Assistente
Administrativo

Assistente
Administrativo
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